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Inexigibilidades

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - BAHIA
CNPJ Nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
103/2022 – TORNAR SEM EFEITO LEGAL
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2022
A Prefeita Municipal de Cachoeira/BA, no uso das suas atribuições, torna pública para conhecimento dos
interessados a revogação da Publicação do Extrato do Contrato Administrativo nº 103/2022, ocorrida no
Diário Oficial Eletrônico do Município, endereço www.cachoeira.ba.gov.br/site/diariooficial, publicado no
dia 17 de maio de 2022 (terça-feira), na Edição nº 1140, pag. 02, referente a INEXIGIBILIDADE Nº
006/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2022, tornando sem efeito, a referida publicação,
em função de Incorreções Administrativas no referido Processo. 01/06/2022. Eliana Gonzaga de Jesus –
Prefeita Municipal.
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Leis

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de
1971) Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

LEI 1.281 de 24 de maio de 2022.
“Declara

o

tabaco

produção

artesanal

baiano
de

e

a

charutos

como patrimônio cultural imaterial
no Município da Cachoeira, Estado
da Bahia, na forma que indica e dá
outras providências”.
.
A Prefeita do Município de Cachoeira, Estado da Bahia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
lei.
Art.

1º

-

Fica

declarado

o

tabaco

baiano

e

a

produção

artesanal de charutos como Patrimônio Cultural do Município
da Cachoeira, Estado da Bahia.
Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão
por conta do orçamento em vigor:
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data da
publicação.
Gabinete da Prefeita de Cachoeira, 24 de maio de 2022.

____________________________________
Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeita Municipal de Cachoeira
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LEI 1.282 de 24 de maio de 2022.
“Institui a Política Municipal de
Fomento à Economia Solidária, no
Município de Cachoeira, na forma
que

indica

e

dá

outras

providências”.
.
A Prefeita do Município de Cachoeira, Estado da Bahia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou através do Decreto
Legislativo nº 16/2022 e eu sanciono a seguinte lei.
Art. 1º - Fica instituído a Política Municipal de Fomento à
Economia Solidária no Município de Cachoeira/BA, na forma
prevista nesta Lei.
Art. 2º - Para efeitos desta Lei considera-se:
I – economia solidária: conjunto de iniciativas voltadas à
organização
consonância

e

ao

com

desenvolvimento

social

e

econômico,

princípios

e

práticas

que

lhe

ambiente

de

economia

solidária:

em
são

característicos;
II

–

atores

do

os

empreendimentos, as redes de empreendimentos, os consumidores,
as entidades de apoio, assessoria e fomento, os fóruns e o
Poder Público;
III – princípios da economia solidaria: a autogestão, a
democracia, a solidariedade, a cooperação, a equidade, a
valorização

do

meio

ambiente,

a

valorização

do

trabalho
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humano, a valorização do saber local e a igualdade de gênero,
geração, etnia e credo;
IV

–

práticas

institucional,

da

a

economia

solidária:

democratização,

a

processos

autonomia

decisórios,

o

exercício de atividade em organização de padrão comunitário
e solidário de estruturação e relações sociais, o comercio
justo, o consumo consciente, as finanças solidárias e a
agregação de finalidades econômica e social;
V – empreendimentos de economia solidária: entes privados que
atendam aos princípios e às práticas da economia solidaria,
tendo por objeto o desenvolvimento de atividades de trabalho,
produção, distribuição, consumo, poupança e/ou crédito;
VI

–

rede

de

empreendimentos

de

economia

solidária:

a

aglutinação de empreendimentos de economia solidária que,
conservando autonomia organizacional, unem-se para alcançar
objetivos comuns;
VII – consumidores solidários: pessoas ou jurídicas, assim
reconhecidas pela legislação consumerista, e que praticam
consumo consciente;
VIII – entidades de apoio, assessoria e fomento à economia
solidária: organizações que desenvolvem ações de apoio direto
a empreendimentos e redes de empreendimentos de economia
solidária, por meio de capacitação, assessoria, incubação,
assistência

técnica,

financiamento,

organização

e

acompanhamento.
Art. 3º - A Política Municipal de Fomento à Economia Solidária
tem

como

fundamento

empreendimentos,
empreendimentos

o

desenvolvimento

cooperativas,
de

autogestão

e

o

fomento

de

redes

e

setor

da

associações,
que

compõem,

o

economia solidária, de forma a integrá-los ao mercado e a
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tomar suas autossustentáveis, por meio de programas, projetos,
parceiras e convênios com a iniciativa pública e ONGs.
Art. 4º - A economia solidária constitui-se de iniciativas
que visam à organização a cooperação, a gestão democrática,
a

solidariedade,

a

distribuição

equitativa

das

riquezas

produzidas coletivamente, a autogestão, o desenvolvimento
local integrado e sustentável, o respeito ao equilíbrio dos
ecossistemas, a valorização do ser humano e do trabalho e o
estabelecimento

de

relações

igualitários

entre

homens

e

mulheres na geração de produtos e serviços.
Parágrafo único. A formação de redes que integram grupos de
consumidores,
prática

do

produtos

mercado

e

prestadores

solidário

é

de

serviços

para

propriedade

da

solidária

formado

a

economia

solidária.
Art.

5º

-

O

setor

empreendimentos

da

economia

econômicos

solidários,

é

por

entidades

de

assessoria e fomento de gestores públicos.
Art. 6 º - São empreendimentos da economia solidária as
cooperativas associações, empresas de autogestão e grupos
informais

de

produção

que

preencham

cumulativamente

os

princípios norteadores:
I – que sejam organizados sob princípios da cooperação, da
solidariedade, da autogestão, da sustentabilidade econômica
e ambiental e da valorização do ser humano e do trabalho;
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II – cujos patrimônios e resultados obtidos sejam revertidos
para

melhoria

e

sustentabilidade

do

empreendimento

e

distribuídos entre seus membros;
III –

que tenham por instância máxima de deliberação a

assembleia geral periódica de seus membros e por instâncias
intermediárias aquelas que garantam a participação direta de
acordo com as características de cada empreendimento;
IV – que adotem sistemas de prestação de contas detalhadas;
V – que tenham como princípios a organização coletiva da
produção e comercialização;
VI – que as condições de trabalho sejam salutares e seguras;
VII – que respeitem a proteção ao meio ambiente, mantendo o
equilíbrio dos ecossistemas;
VIII – que respeitem a equidade de gênero e raça;
IX – que respeitem a não utilização de mão de obra infantil;
X – que utilizem a pratica de preços justos, sem maximização
de lucros;
XII – cuja maior remuneração, com base no trabalho, não seja
superior a seis vezes a menor remuneração;
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Art. 7º - São entidades de assessoria e fomento aquelas
instituições

para

fins

não

econômicos

que,

segundo

os

princípios da economia solidária:
I – assessoram e fomentam o setor da economia solidária;
II

–

desenvolvem

trabalhos

de

pesquisas,

elaboração,

sistematização de dados sobre economia solidária;
Art. 8° - São objetivos da política municipal de fomento à
economia solidária:
I – criar e consolidar princípios e valores da economia
solidária;
II – gerar trabalho e renda de forma solidária;
III – apoiar a organização e o registro de empreendimentos da
economia solidária;
IV – apoiar a introdução de novos produtos, processos e
serviços no mercado;
V – promover a agregação do conhecimento e a incorporação de
tecnologias nos empreendimentos da economia solidária;
VI – integrar os empreendimentos no mercado e tomar suas
atividades autossustentáveis, reduzindo a vulnerabilidade e
prevenindo a sua falência;
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VIII

–

proporcionar

a

integração

entre

pesquisadores,

parceiros e empreendimentos;
IX – estimular a produção intelectual sobre o tema, por meio
de estudos, pesquisas, publicações e material didático de
apoio aos empreendimentos da economia solidária;
X – fomentar à capacitação técnica dos trabalhadores dos
empreendimentos da economia mista;
XI – articular Município, Estado e União, visando uniformizar
a legislação;
XII – construir e manter atualizado um banco de dados com o
cadastro

dos

empreendimentos

da

economia

solidária

que

cumpram os requisitos desta Lei;
XIII

–

apoiar

empreendimentos

e

fomentar

econômicos

a

articulação

solidários,

entre

entidades

os
de

assessoria e fomento e Poder Público, meio de reses e fóruns
visando sua organização social, política e econômica;
Art. 9º - A Política Municipal de Economia Solidária organizase nos seguintes eixos de ações:
I – educação, formação, assistência técnica e qualificação
social e profissional no meio rural e urbano;
II – acesso a serviços de finanças e de crédito;
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III – fomento à comercialização, ao Comercio Justo e Solidário
e ao consumo responsável;
IV – fomento aos empreendimentos econômicos solidários e
redes de cooperação;
V – fomento à recuperação de empresas por trabalhadores
organizados em autogestão;
VI – estimular a integração entre pesquisadores, parceiros e
empreendimentos;
VII – apoio à realização de eventos da economia solidária.
Art. 10° - O Conselho Municipal de Economia Solidária será
criado por meio de Lei específica;
Art. 11º - O Fundo Municipal de Fomento ao Desenvolvimento da
Economia Solidária será criado por meio de Lei específica;
Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita de Cachoeira, 24 de maio de 2022.

____________________________________
Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeita Municipal de Cachoeira
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LEI 1.283 de 24 de maio de 2022.
“Reconhece a Fundação Casa Paulo
Dias

Adorno

Histórico

de

como

Patrimônio

Cachoeira,

e

dá

outras providências”.
.
A Prefeita do Município de Cachoeira, Estado da Bahia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
lei.
Art. 1º - Fica reconhecida em Cachoeira-Ba, a titulação de
Mestres(a) da Cultura Popular do Reggae Recôncavo.
Art. 2º - O Recôncavo baiano é reconhecidamente palco de
experimentos de vanguarda musical e diáspora, sendo o Reggae
uma

das

mais

importantes

vertentes

da

música

negra

contemporânea no mundo, o gênero cultural é também global, um
expressivo elemento de identidade da juventude periférica e
instrumento de militância antirracista. Na Bahia, o ritmo e
a estatística “nativa” do reggae cachoeirano é legado jejenagô

predominante

na

região

e

através

da

narrativa

protestantista crescente em comunidades pobres e periféricas
no Brasil entre os anos 1980 e 2000, determinou sua identidade
cultural

local

e

estabeleceu

pontes

simbólicas

entre

a

Jamaica e o Brasil. Apresentando a música como principal
elemento de identificação entre povos intercontinentais, essa
afluência do Reggae no Recôncavo não foi fenômeno cultural
isolado, visto que esta cultura foi igualmente introjetada em
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outros em outros lugares do mundo, como, Londres, Nova Iorque,
Nova Orleans, Caribe e São Luis, promovendo impactos na
formação e ativismo individual e coletivo destes indivíduos
e suas comunidades.
Art. 3º - E quando nossas histórias não estão nos livros? Com
os olhos do reconhecimento na produção musical do Recôncavo
Baiano e na sua importância nacional, e com o objetivo de
firmar o Reggae Recôncavo, Patrimônio Imaterial do Município
de Cachoeira como símbolo cultural de resistência, luta e
celebração
concessão

da
do

diáspora
título

de

negra

do

Mestre

Brasil

–

Recôncavo

é
aos

proposto

à

regueiros

cachoeiranos, Nengo Vieira, Edson Gomes, Marco Oliveira,
Tintim Gomes e Sine Calmon, artistas pioneiros de estilo
reggae no cenário nacional.
Art. 4º - Em relação ao reconhecimento da Mestria de Cultura
Popular

como

uma

importante

etapa

de

salvaguarda

e

reconhecimento desta manifestação cultural de vanguarda da
cidade de Cachoeira, a concessão do título de Mestre Griô –
Guardião de Saberes e Memórias Africanas e Afro-Brasileira
aos artistas Nengo Vieira (1959), Edson Gomes (1955), Marco
Oliveira (1959) e Tintim Gomes (1962), é uma estratégia
simbólica de valorização destas personalidades que fizeram e
fazem a história do “original reggae recôncavo” para além do
território estadual. Os cinco artistas aqui representados,
são inventores de uma tradição, que dedicam suas vidas à
realização desta cultura, o reggae cachoeirano. É valoroso
aqui

também

celebrar

que,

a

preservação

e

incentivo

de

manifestações étnicas culturais e de seus sabedores é uma
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etapa primordial na consolidação de práticas e políticas
públicas que sirvam de instrumento e alicerce para manutenção
de culturas tradicionais como o reggae, na esfera pública e
social. 11 DE MAIO - DIA MUNICIPAL DO REGGAE RECÔNCAVO,
Patrimônio Imaterial.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Cachoeira, 24 de maio de 2022.

____________________________________
Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeita Municipal de Cachoeira
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LEI 1.284 de 24 de maio de 2022.
“Dispõe

sobre

o

reconhecimento

dos mestres da cultura popular do
Reggae Recôncavo, na forma que
indica e dá outras providências”.
.
A Prefeita do Município de Cachoeira, Estado da Bahia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
lei.
Art. 1º - Fica reconhecida em Cachoeira-Ba, a titulação de
Mestres(a) da Cultura Popular do Reggae Recôncavo.
Art. 2º - O Recôncavo baiano é reconhecidamente palco de
experimentos de vanguarda musical e diáspora, sendo o Reggae
uma

das

mais

importantes

vertentes

da

música

negra

contemporânea no mundo, o gênero cultural é também global, um
expressivo elemento de identidade da juventude periférica e
instrumento de militância antirracista. Na Bahia, o ritmo e
a estatística “nativa” do reggae cachoeirano é legado jejenagô

predominante

na

região

e

através

da

narrativa

protestantista crescente em comunidades pobres e periféricas
no Brasil entre os anos 1980 e 2000, determinou sua identidade
cultural

local

e

estabeleceu

pontes

simbólicas

entre

a

Jamaica e o Brasil. Apresentando a música como principal
elemento de identificação entre povos intercontinentais, essa
afluência do Reggae no Recôncavo não foi fenômeno cultural
isolado, visto que esta cultura foi igualmente introjetada em
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outros em outros lugares do mundo, como, Londres, Nova Iorque,
Nova Orleans, Caribe e São Luis, promovendo impactos na
formação e ativismo individual e coletivo destes indivíduos
e suas comunidades.
Art. 3º - E quando nossas histórias não estão nos livros? Com
os olhos do reconhecimento na produção musical do Recôncavo
Baiano e na sua importância nacional, e com o objetivo de
firmar o Reggae Recôncavo, Patrimônio Imaterial do Município
de Cachoeira como símbolo cultural de resistência, luta e
celebração
concessão

da
do

diáspora
título

de

negra

do

Mestre

Brasil

–

Recôncavo

é
aos

proposto

à

regueiros

cachoeiranos, Nengo Vieira, Edson Gomes, Marco Oliveira,
Tintim Gomes e Sine Calmon, artistas pioneiros de estilo
reggae no cenário nacional.
Art. 4º - Em relação ao reconhecimento da Mestria de Cultura
Popular

como

uma

importante

etapa

de

salvaguarda

e

reconhecimento desta manifestação cultural de vanguarda da
cidade de Cachoeira, a concessão do título de Mestre Griô –
Guardião de Saberes e Memórias Africanas e Afro-Brasileira
aos artistas Nengo Vieira (1959), Edson Gomes (1955), Marco
Oliveira (1959) e Tintim Gomes (1962), é uma estratégia
simbólica de valorização destas personalidades que fizeram e
fazem a história do “original reggae recôncavo” para além do
território estadual. Os cinco artistas aqui representados,
são inventores de uma tradição, que dedicam suas vidas à
realização desta cultura, o reggae cachoeirano. É valoroso
aqui

também

celebrar

que,

a

preservação

e

incentivo

de

manifestações étnicas culturais e de seus sabedores é uma
etapa primordial na consolidação de práticas e políticas
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públicas que sirvam de instrumento e alicerce para manutenção
de culturas tradicionais como o reggae, na esfera pública e
social. 11 DE MAIO - DIA MUNICIPAL DO REGGAE RECÔNCAVO,
Patrimônio Imaterial.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
.
Gabinete da Prefeita de Cachoeira, 24 de maio de 2022.

____________________________________
Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeita Municipal de Cachoeira
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LEI 1.285 de 24 de maio de 2022.
“Declara a Maniçoba de CachoeiraBA

Patrimônio

Município,

Imaterial

e

dá

do

outras

providências”.
.
A Prefeita do Município de Cachoeira, Estado da Bahia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
lei.
Art. 1º - Fica declarado Patrimônio Imaterial do Município de
Cachoeira-BA, “A MANIÇOBA DE CACHOEIRA”, prato culinário
produzido de forma ímpar no município supracitado.
Art. 2º - Esta lei tem como objetivo reconhecer a importância
cultural

da

MANIÇOBA,

alimento

típico

do

município

de

Cachoeira-BA.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei passa a entrar em vigor a partir da data
da publicação.
.
Gabinete da Prefeita de Cachoeira, 24 de maio de 2022.

____________________________________
Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeita Municipal de Cachoeira
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LEI N.º 1.286 DE 25 DE MAIO DE 2022.
“ALTERA O INCISO I, DO ARTIGO 2º DA
LEI 1.273/2022 (AUXÍLIO EMERGENCIAL
JULIA

SOUZA

GOMES)

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita do Município de Cachoeira, Estado da Bahia, faz
saber

que

a

Câmara

Municipal

aprovou

através

do

Decreto

Legislativo nº 17/2022 e eu sanciono a seguinte lei.
Art, 1º - O inciso I do Art. 2, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
Art. 2º (...)
I – Fica o Município de Cachoeira autorizado a pagar, a partir
do dia 30 de abril de 2022, em até três parcelas no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), cada, via recursos próprios,
dotação – 02.1.6.06.10.00, Secretaria de Cultura e Turismo,
2036 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Cultura, 33.90.48
– outros auxílios financeiros a pessoas físicas, Fonte 00
Recursos Próprios, 97 Recursos Vinculados.
Art.

2º

-

Esta

Lei

entra

em

vigor

a

partir

da

data

da

publicação, retroagindo os seus efeitos à 18 de março de 2022.
Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA, 25 DE MAIO DE 2022.
________________________________________
ELIANA GONZAGA DE JESUS
Prefeita Municipal de Cachoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 032/2022 - A Prefeitura Municipal de Cachoeira - Bahia, torna público, para
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico
Registro de Preço, que será realizada no dia 20 de junho 2022, às 11:00 horas, (horário de Brasília) no
portal www.bll.org.br, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CONTROLE
OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, BEM COMO, TIQUETE COMBUSTÍVEL,
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES
E/OU LOCADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA – BAHIA., conforme especificado no Edital. Informamos que o Edital encontra-se disponível
nos sites www.bll.org.br e http://www.cachoeira.ba.io.org.br/diarioOficial. Informações através do
telefone – (75) 3425-1390. Débora de Souza Duarte – Pregoeira Oficial.
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Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 140/2022

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, Estado de
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.397/0001-56, com sede
administrativa na Rua Ana Nery, 27, Centro Histórico, Cachoeira - Bahia, CEP 44300-000, mediante o
PREGOEIRO, designado pelo Decreto nº 136/2021, devidamente designado pelo Prefeito Municipal, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor porcentual de
desconto sobre taxa de administração, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 alterada
pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Decreto Municipal nºs 133, de 03/06/2020,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.

DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS: das 09 horas do dia 03/06/2022 até as 09 horas do dia
15/06/2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 11 horas do dia 20/06/2022
OBS: Os demais prazos e datas constarão no Sistema de Pregão Eletrônico.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL - https://bllcompras.com
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1. DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO
ELETRÔNICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, BEM
COMO, TIQUETE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA
FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:
1.2.

A licitação será realizada por lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3.
O critério de julgamento adotado será o menor porcentual de desconto sobre taxa de administração,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1.
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil (Decreto Municipal nº 133/2020)
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2
Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário,
previamente, o credenciamento de usuário pelos licitantes, que será realizado através da Bolsa de
Licitações do Brasil, através do site https://bllcompras.com onde estarão dispostas as informações sobre
cadastro a ser realizado pelo https://bllcompras.com ou telefone (41) 3097-4600.
3.3

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das
propostas.
3.6
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos, sem
prejuízo de demais solicitados pelo sistema:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme
modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil. (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e
c) Especificações do objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo (se
for o caso) e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05
art. 24 parágrafo 5º.
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d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações
do Brasil, conforme fundamentação no inciso III, do artigo 5º, da Lei Federal nº 10.520/02. (Anexo 04)
3.7
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema,
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL:
4.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à
Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no site: https://bllcompras.com.
4.3
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
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4.5
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De
Licitações do Brasil.
4.6
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
4.7
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO:
4.8
A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecido.
4.9
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.

4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
4.12.1 Em obediência ao que estabelece o artigo 48, inciso I da Lei Federal Complementar nº
147/2014, e cumprimento do disposto no art. 47 desta lei, somente, poderão participar, deste
certame, exclusivamente, microempresas e empresas de pequeno porte. (NÃO APLICÁVEL PARA
ESTE CERTAME)
4.13

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.13.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.13.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.13.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.13.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.13.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
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4.14
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
4.15
É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob
pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual nº. 9.433/05.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, marca
(conforme o objeto) e porcentual de desconto sobre a taxa de administração, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.1.1.O licitante deverá inserir sua proposta comercial inicial no sistema https://bllcompras.com, incluindo a
planilha do Anexo 01, item 15 no campo ''arquivo requerido'' A proposta inicial não poderá conter
nenhuma identificação do licitante, conforme item 6.6.2., sob pena de desclassificação.
5.1.2.A proposta comercial inicial que estiver com porcentuais superiores aos discriminados no Anexo
I, para cada lote, será considerada como superfaturada e desclassificada, no ato da análise das
propostas dos licitantes;
5.1.2.1. O prazo de validade dos produtos deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena
assegurada pelo seu fornecedor; ficando a licitante vencedora adjudicatária, independentemente de
ser ou não fabricante, responsável por efetuar a substituição dos produtos que apresentarem defeitos
de fabricação ou divergências com as especificações fornecidas no ato da entrega ao Município, sem
qualquer ônus adicional.
5.1.3. A proposta comercial Final (Anexo 03) deverá conter todos os itens constantes da planilha do Anexo
01, item 15, com seus porcentuais e valores realinhados (NOVA PROPOSTA) e inserida no sistema
https://bllcompras.com.
5.2.
A fase de lance será realizada com os porcentuais totais de cada lote. O licitante que realizar a
rodada de lances por porcentual inferior ao indicado no item 7.8 não terá o lance aceito.
5.3.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.
Até a data limite especificada para inclusão de propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
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5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1. Indicação de Taxa de Administração, expressa em percentual (%), com no máximo, 02 (duas)
casas decimais, após a vírgula podendo ser igual a zero, se admitindo Taxa Negativa;
6.1.2. Na formulação da proposta comercial, a Taxa de Administração em percentual (%), deverá
incidir sobre o valor consumido, uma vez que os valores dos combustíveis serão os preços da
bomba à vista nos postos de combustíveis credenciados, devendo estar inclusos, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: implantação, manutenção, transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas relacionadas ao objeto
desta licitação;
6.1.3. O valor da Taxa de Administração em percentual (%) cotado deverá ser referido à data de
recebimento da proposta, considerando-se a condição de pagamento contida no instrumento
contratual, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas;
6.1.4. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências e modelo
constantes do Anexo I, expressando os porcentuais, bem como, os valores em moeda nacional – reais e
centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.
Nos porcentuais/valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens.
6.4.
Os porcentuais ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.6.

Os licitantes devem respeitar os porcentuais e preços máximos estabelecidos;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.6.2. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS
TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. Art 30 §5º
do Decreto 10.024/2019
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7.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo porcentual total do lote.

7.5.2.

A disputa dos lotes pode ocorrer de forma simultânea ou sequencial.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e/ou intermediários, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de porcentual inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de 0,10%
(zero vírgula dez centésimo por cento).
7.9
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, podendo, a
Administração optar pelo modo “aberto/fechado”, conforme definição no sistema.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo
único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal
previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de
percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta
da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.9.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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7.9.2 Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.9.3 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de
duração da sessão pública.
7.9.4 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.
7.9.5 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
7.9.6 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
PREGOEIRO, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.9.7 Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.9.9 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor/porcentual mais baixo e os das ofertas com porcentuais até 10% (dez por cento)
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.10 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de porcentuais.
7.9.12 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.13 Poderá a PREGOEIRO, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
7.9.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo PREGOEIRO.
7.9.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.10
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor/porcentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.11
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
7.12
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.14
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
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7.15
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor/porcentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.16
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor/porcentual do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.17
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.19
O Critério de julgamento adotado será o menor porcentual de desconto sobre taxa de
administração, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.20

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor/porcentual de sua proposta.

7.21
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.22
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
7.23
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor/porcentual inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.24
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.25
No caso de equivalência dos porcentuais apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.26
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
7.27
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
7.28
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
7.28.1 no país;
7.28.2 por empresas brasileiras;
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7.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
7.29
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.30
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.31
8

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor/porcentual em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do
edital, observado o disposto no Capítulo X do decreto.
8.2
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar valor/porcentual final superior ao
valor/porcentual máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar valor/porcentual
manifestamente inexequível.
8.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente porcentuais incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
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eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação.
8.7
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.9
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor valor/porcentual, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido valor/porcentual melhor.
8.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.10
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
9

DA HABILITAÇÃO

9.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o licitante deverá incluir, nesta fase, o documento que trata o item 9.1.1.
e 9.1.2, na aba “outros documentos”, visando agilizar os procedimentos, num eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). (INCLUIR COMO OUTROS DOCUMENTOS NO SISTEMA, JUNTO COM OS
DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, visando a verificação de
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.2.3

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
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9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.3
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.4
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
9.5
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão disponibilizar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.6

Cédula de identidade dos sócios da empresa.

9.7

Habilitação jurídica:

9.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
9.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.7.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.7.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
9.8

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
9.8.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
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Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
9.8.3

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.8.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.8.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, sendo que não será exigido para
fins de habilitação, mas será para fins de contratação. Este documento deverá ser inserido no campo
“outros documentos”.
9.8.6
prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.8.7

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

9.8.8
caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.8.9
caso o licitante detentor do menor valor/porcentual seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.8.10
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no
art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.9

Qualificação Econômico-Financeira.

9.9.1
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, a no máximo,
30 dias da data sessão;
9.9.2

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com respectiva
demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado do Termo de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio
qualificado para tanto e contador, com respectivo CRP válido. Quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á a atualização dos valores, por
índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras, por balancetes ou
balanços provisórios. Em se tratando de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial e com o CRP do contador. Esta exigência acima
se aplica também, para empresas optantes pelo Simples.

9.10

Qualificação Técnica

9.10.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
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9.10.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com as seguintes características mínimas:
9.10.1.1.1
Estar emitido em papel timbrado da empresa/órgão e estar assinado por
representante legal, com menção de sua qualificação.
9.10.1.1.2
Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos
apresentados com assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de
licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos
de mercadorias.
9.10.1.1.3
Fazer menção obrigatória ao objeto (FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO
SERVIÇOS/ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL E/OU TIQUETE COMBUSTÍVEL).

DE

9.10.1.1.4
Prova de registro da licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho
Regional de Administração – CRA, em plena validade. No registro do CRA ou documento compatível,
deste órgão, da empresa, obrigatoriamente deverá constar a menção ao objeto, desta licitação,
ressaltamos que estão desobrigados ao registro cadastral no CRA, os Micro Empreendedores
Individuais (MEI) nem o Empresário Individual, exceto a Empresa Individual (EIRELI).
9.10.1.1.5
Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, como empregado,
como autônomo, como sócio ou como Procurador, um profissional de nível superior detentor de
certidão de acervo técnico – CAT, emitida pelo CRA, dentro da validade e compatível com o objeto
licitado.
9.10.1.1.6
Apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de aptidão da Empresa licitante,
acompanhado da certidão de registro, na validade exigida pelo Conselho Federal de Administração,
para execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, que permitam o ajuizamento da
capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente fiscalizado e registrado no Conselho Regional de Administração, e, visado pelo seu
Responsável Técnico.
OBS: Os documentos exigidos no item 9.10 e seus subitens, deverão ser incluídos no sistema como
“OUTROS DOCUMENTOS”.
9.10.1.1.7
Licença de Funcionamento/Alvará, expedida pelo órgão de competência Estadual ou
Municipal da licitante para exercer atividades de serviço, armazenamento, comercialização ou venda
do objeto licitado, válida para o ano em exercício ou conforme dispuser a própria certidão ou a
legislação competente. (NÃO EXIGÍVEL PARA HABILITAÇÃO; EXIGÍVEL PARA CONTRATAÇÃO)
9.10.1.1.8 Obrigatoriamente, a licitante deverá também, apresentar as seguintes declarações,
assinadas por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
conforme modelo do anexo VI;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de
27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII;
d) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) conforme modelo do Anexo IX;
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e) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelo do Anexo X;
f) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo XI.
9.11
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.11.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.12
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.13
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.14
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.15
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.16
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
10.3
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
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10.4
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de valor/porcentual ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11

DOS RECURSOS

11.1
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de quinze
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, no Portal da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo Portal
da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses..
11.2.4 O recurso deverá ser formulado em documento timbrado da empresa e enviado no Portal da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.

11.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12
12.1

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do valor/porcentual melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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12.2

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
13

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1
15

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
15.2
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e
devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1
Os preços serão fixos e irreajustáveis, observando‐se a repactuação, admitida a revisão no caso de
desequilíbrio da equação econômico‐financeira inicial deste Instrumento de acordo com que estabelece a lei
8.666/93.
17

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução deste processo, na forma do
art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim atestar o objeto segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal
8.666/93, competindo ao servidor ou comissão designados por meio do Decreto nº. 4.049, de 15 de agosto
de 2017, primordialmente:

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do objeto, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c) dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do objeto;
e) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
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g) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução deste processo, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do objeto.
17.2

Da execução da ata/contrato:
a) A CONTRATADA deverá fornecer, de imediato, 20 (vinte) cartões eletrônicos, conforme,
secretarias, a serem definidas no momento da contratação, que não poderão ser cobrados, pois,
seu valor deverá estar incluso na taxa de administração do gerenciamento da frota. A quantidade
de cartões confeccionados poderá aumentar ou diminuir conforme necessidade da Prefeitura
Municipal.
b) Oferecer treinamento, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, aos portadores
dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos e utilitários, bem como
orientá-los sobre sua correta utilização sem custo nenhum para a CONTRATANTE, em prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis, após a assinatura do contrato;
c) A CONTRATADA deverá disponibilizar os créditos solicitados em até 48 (quarenta e oito) horas,
após o recebimento de cada pedido, que será efetivado, obrigatoriamente, por escrito por correio
eletrônico oficial;
d) A CONTRATADA deverá fornecer 10 (dez) cartões adicionais (“Reserva”) para utilização em
casos excepcionais (locações de outros veículos, troca de veículos, perda, roubo, danos, etc.) e
devidamente autorizados pela Prefeitura Municipal, os quais não poderão ser cobrados.
e) Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação, tal como sistema
eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimentos, que
servirão como meio de pagamento na rede de postos credenciados, com exceção dos cartões
“Reserva”, mencionado na alínea anterior.
f) Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha ou dispositivo, que não
permita abastecimento por responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores do
contrato, durante qualquer operação realizada na rede credenciada.
g) Os cartões deverão, sem custo algum para Prefeitura Municipal, conter a identificação expressa
do órgão.
h) A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões
dos usuários do sistema.
i) Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da CONTRATADA deverão
por esta serem reembolsados, não existindo nenhuma relação financeira entre a Prefeitura
Municipal e tais fornecedores prestadores dos serviços.
j) Em caso de perda ou furto de cartões, a Prefeitura Municipal comunicará à CONTRATADA por
e-mail, telefone ou por escrito, através de documento oficial. Após a comunicação, a Prefeitura
Municipal não se responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá
fornecer um novo cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, o qual, não
poderá ser cobrado.
k) No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis através do cartão eletrônico
magnético ou com chip, a CONTRATADA deverá possuir outro sistema que permita o
pagamento dos combustíveis. O prazo máximo aceito para pagamento dos combustíveis nessa
situação será de até 30 (trinta) minutos.
l) Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em
geral, em rede credenciada de postos, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos
pertencentes a Prefeitura Municipal;
m) Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal,
compreendendo a implantação e gestão de sistema tecnológico específico, com metodologia de
cadastramento dos veículos e dos gestores, bem como controle da logística, possibilitando, em
caráter contínuo, o abastecimento dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do
contrato, contemplando:
n) Rede de Postos Credenciados idoneamente para o fornecimento dos combustíveis destinados
aos veículos da Prefeitura Municipal;
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o) Sistema para gestão da frota, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento de forma
automática, reduzindo a intervenção humana;
p) Identificação automática do veículo, da data e da hora do abastecimento, da identificação do
posto, do volume abastecido e do hodômetro do veículo;
q) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos
fiscalizadores indicados pela Prefeitura Municipal;
r) Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de frota, possibilitando o
lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que
permitam o controle total dos gastos;
s) Disponibilizar a Prefeitura Municipal relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para
cada veículo, contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de
combustível, hodômetro no momento do abastecimento, relação Km/l, local, hora e data de cada
abastecimento.
t) Incluir ou excluir veículos e usuários do cartão a critério da Prefeitura Municipal durante toda a
execução do contrato.
u) Proporcionar abastecimento de combustível no estado da Bahia, bem como em outros estados;
v) Efetuar o abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de forma parcelada, obedecendo
às normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, nos postos credenciados pela
CONTRATADA, não se admitindo recusa do posto credenciado em decorrência de sobrecarga
na sua capacidade instalada.
w) Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente,
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado,
contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem como a
presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados se
deverão ser substituídos sem custo para Prefeitura Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa.
x) Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico e
equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do serviço.
y) Disponibilizar, quando necessário, em regime de comodato, a instalação de equipamentos
eletrônicos nos veículos da Prefeitura Municipal, realizando este procedimento sempre que
possível na Capital, ficando os custos de deslocamento por conta da Prefeitura Municipal.
z) Efetuar eletronicamente a operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de
controle de abastecimento, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação de
dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores.
aa) O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de
combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de
combustível, litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação da
quilometragem, a identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das
vias, que será destinada a Prefeitura Municipal.
bb) Fornecer combustível para os veículos e máquinas cadastrados no sistema de gerenciamento
eletrônico em postos credenciados pela CONTRATADA, em conformidade com a quantidade de
veículos informada pela Prefeitura Municipal.
cc) Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade
com os sistemas operacionais da Prefeitura Municipal para permitir a importação de dados.
dd) Abastecer, em caráter eventual, os veículos, mediante autorização expressa pela Prefeitura
Municipal através de requisição própria.
ee) Para atender às excepcionalidades da Prefeitura Municipal, o sistema deverá possuir previsão
para lançamento manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema
informatizado no local de abastecimento.
ff) Indicar os horários de funcionamento de sua rede de postos credenciados, bem como, em
destaque, aqueles que trabalham em sistema de 24 horas.
gg) Autorizar o abastecimento dos veículos conforme necessidades e metas de serviço, cuja
periodicidade será acompanhada pela Prefeitura Municipal, mediante o relatório gerencial
emitido pela CONTRATADA, especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
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hh) O abastecimento indevido de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão
suportadas pela CONTRATADA.
ii) A Prefeitura Municipal desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos
efetuados depois da comunicação de dano físico, perda ou extravio ao suporte técnico da
CONTRATADA.
jj) Credenciar rede de postos certificados pela ANP para o fornecimento, todos os dias da semana,
dos combustíveis contratados.
kk) Não ultrapassar o limite de crédito estabelecido em R$ ou LITRAGEM pela Prefeitura Municipal,
para cada veículo ou máquina da sua frota, sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme
o caso. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito
serão de total responsabilidade da CONTRATADA.
ll) Permitir, através do sistema de gerenciamento, alterações nos limites inseridos inicialmente a
qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura Municipal.
mm)
O fornecimento de combustível deverá ser executado na rede de postos de
atendimento credenciados pela empresa, na cidade de Cachoeira - Bahia e em outras
cidades, aptos a abastecer álcool, gasolina comum e óleo diesel.
nn) Os cartões e tíquetes serão personalizados com o nome da Prefeitura Municipal de
Cachoeira - Bahia.
oo) A CONTRATADA no ato da contratação, deverá ter credenciado no mínimo 01 (um) posto com
distância máxima de até 10 Km (dez quilômetros) da Prefeitura Municipal, e no mínimo 01 (um)
posto na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia para onde é feita a maioria das viagens,
sendo que, a rede de postos credenciados, também, no estado da Bahia, deverá ser
apresentada, antes da homologação do objeto.
pp) Os veículos serão abastecidos conforme necessidade e metas de serviço a cumprir, cuja
periodicidade será observada mediante relatório gerencial emitido pela CONTRATADA,
especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
qq) O início do fornecimento de combustíveis ocorrerá em até 48 horas, após a assinatura do
Contrato, conforme crédito nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes, podendo esse prazo
ser prorrogado por apenas uma vez se for de interesse da Administração Municipal.
rr) Os valores e quantidades estimados são apenas para fins de referência, podendo haver variação
na execução do contrato; no entanto, só será pago o que efetivamente for consumido.
ss) O controle e a segurança dos sistemas de serviço deverão ser executados com base nos
parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
➢ Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que
não sejam autorizados pela Prefeitura Municipal, permitindo o controle sobre todos
os abastecimentos;
➢ Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pela Prefeitura
Municipal para terem acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de
abastecimento;
➢ Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento,
para qualquer operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do
usuário;
➢ Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos, imediatamente
após solicitação da Prefeitura Municipal, o que somente poderá ser feito pelos
representantes indicados pela Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do
contrato, sempre que houver necessidade;
➢ O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado,
será considerado falha do sistema e não será suportado pelo Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do
abastecimento, identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro do
veículo, de forma automática sem intervenção humana;
➢ O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis, junto à
rede de postos credenciados, por meio de mecanismos instalados nos veículos ou
senhas pessoais dos condutores autorizados;
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➢

A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como
repassá-los a terceiros, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da
Administração da Prefeitura Municipal.

tt) O funcionamento do sistema deverá ocorrer de acordo com os parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
➢ A CONTRATADA colocará à disposição da Prefeitura Municipal, para utilização
durante o prazo da vigência contratual, a infraestrutura necessária à prestação dos
serviços;
➢ A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento online, deverá tornar-se
disponíveis relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de
quilometragem, etc.), e das despesas de abastecimento por tipo de combustível de
cada um dos veículos da frota;
➢ A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE sistema que
permita a consolidação dos dados, a concentração e a emissão de relatórios da
forma que o Prefeitura Municipal indicar;
➢ A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização
dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do
veículo, datas e horários, além do tipo de combustível;
➢ Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a
responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos são de
responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa, por sua culpa ou
dolo, deverá por eles responder;
➢ A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e
usuários indicados pela Prefeitura Municipal quanto à utilização do gerenciamento
de todo o sistema e respectivos softwares, bem como dos equipamentos que
deverão observar as disposições consignadas nos manuais e procedimentos que os
acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução
dos serviços, sem que isso implique Acréscimo aos preços contratados;
➢ O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser
disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes
requisitos básicos:
• Identificação do veículo, dos usuários e do posto, informação do volume
abastecido, da data e hora do abastecimento e da média de quilometragem
do veículo;
• Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados
no item anterior;
• Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem,
inclusive, a média de consumo de cada veículo entre abastecimentos;
• Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no
veículo indicado;
• Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam
cadastrados na frota da Prefeitura Municipal;
• Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o
combustível para o qual estão autorizados.
uu) A CONTRATADA deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias
que permitam os seguintes serviços:
• Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC;
• Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão;
• Segunda via de cartão;
• Crédito extra ou retirada de crédito; e
• Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões.
vv) O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de
uma senha válida do usuário;
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ww)O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito
pela Prefeitura Municipal responsável pelo gerenciamento dos serviços;
xx) Sempre que houver necessidade deverá ser possível a troca de senha de acesso;
yy) O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos postos de
abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de identificação
eletrônica;
zz) O sistema deverá prover meios para que A Prefeitura Municipal possa limitar, por unidade
usuária e por veículo, a quantidade a ser abastecida.
aaa)
Os Talões de Tíquetes terão um prazo mínimo de validade de 90 (noventa) dias após a
sua emissão com valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), sendo que, este valor poderá ser
alterado, conforme acordo entre as partes.
bbb)
Os cartões eletrônicos e tíquetes deverão estar aptos a abastecer qualquer tipo de
combustível, devendo ser registrado o valor constante da bomba no posto de gasolina
comum, para o dia do abastecimento;
ccc)
A CONTRATADA deverá separar os tipos de combustíveis por cota e por cartão de
abastecimento, de acordo com as informações prestadas pela Administração através do
consumo estimado anual;
ddd)
O sistema (software) deverá disponibilizar relatório das operações realizadas,
contendo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
eee)

Local do abastecimento;
Quantitativo de litros;
Valor do abastecimento;
Quilometragem por abastecimento;
Saldo do Cartão.
consumo ou serviço executado;
custos;
identificação do veículo;
identificação do(s) servidor(es) portador(es) do cartão;
odômetro, data, hora e local do consumo ou serviço executado;
controle do consumo de combustível/km rodado.

O software deverá disponibilizar os seguintes relatórios e informes:
➢

➢
➢

➢

➢

Relatório do consumo de combustível (e demais serviços) por veículo,
expresso em litros (serviço) e em reais, contendo data, hora e local de
abastecimento (serviço), bem como a identificação do servidor portador do
cartão. Este relatório consolidado deverá ser referente ao respectivo período
do faturamento.
Relatório mensal dos saldos de créditos referente a cada veículo, na data do
fechamento, bem como o saldo geral do Contrato.
Relatório por período de consumo de combustível/quilômetro rodado
(solicitado pelo gestor), com comparativo das informações técnicas indicadas
pelo fabricante dos veículos atinentes ao consumo daquele modelo de
veículo.
Relação dos postos de abastecimento e locais de prestação de serviços
credenciados, contendo razão social, nome fantasia, telefone e endereço. A
qualquer momento em que haja um credenciamento ou descredenciamento,
tal alteração deverá constar na listagem atualizada em endereço eletrônico de
livre acesso.
Relatório de Composição da Frota - Este relatório terá como fundamento permitir
ao Gestor identificar a quantidade total de veículos cadastrados no Sistema,
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➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante,
Modelo, Versão ou Ano de Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e
por Postos;
Relatório de Histórico de Veículo - Este relatório deverá listar todas as operações
realizadas quer seja por um veículo ou por todos os veículos da frota, contendo as
seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação
do usuário, combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo;
Relatório de Análise de Consumo de Combustível - Este relatório deverá permitir
ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de combustível, a performance dos
veículos em termos de consumo (Km/l) em um determinado período;
Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota - Este relatório deverá
informar a quilometragem percorrida por veículo da frota em determinado período
definido;
Relatório de Preços Praticados nos Postos - Este relatório deverá identificar os
combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam dentro de uma faixa de
preços estabelecida pela ANP.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento - Este relatório
deverá apresentar a operacionalização dos serviços individualizada por
estabelecimento a fim de identificar inclusive o tipo de operação. Esse relatório deve
ter como opção determinar o total das despesas (em reais) por CNPJ no período,
sendo utilizado para conferência do faturamento e na retenção dos tributos
incidentes sobre a aquisição.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário - Este relatório deverá
apresentar a utilização dos serviços por usuário, identificando inclusive o tipo de
operação efetuada.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo - Este relatório deverá
possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede de estabelecimentos
credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada.
Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo - Este relatório deverá possibilitar
a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação da
quilometragem dos veículos.
Relatório de Desvio de Consumo de Combustível - Este relatório deverá
possibilitar a verificação de eventuais divergências quando da captação da
quantidade de litros abastecidos pelos veículos.
Relatório de Extrato de Conta Portador / Conta Base - O relatório de Conta
Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo e o saldo existente a fim
de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido.
Relatório de Evolução de Despesas da Frota - Este relatório deverá possibilitar a
verificação da evolução de despesas da frota dentro de um determinado período.
Relatórios Especiais - O sistema deverá possibilitar a extração de relatórios
especiais, partindo da base de dados disponibilizada, para desenvolvimento de
gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema.
Outros relatórios de interesse da Prefeitura Municipal.

fff) O sistema será operacionalizado como segue:
➢
➢
➢

➢

os cartões serão cadastrados, com limite de crédito mensal estabelecido.
os usuários utilizarão os serviços da rede de postos credenciados, pagando
diretamente com os cartões.
a personalização do usuário, por meio do sistema de senhas, de forma a
garantir a segurança nas operações de abastecimento, com capacidade para
bloqueio/desbloqueio/troca de senha em, no máximo de 48 (quarenta e oito)
horas;
a geração de relatórios informativos e gerenciais, devendo ser
disponibilizados, por acesso seguro, em endereço eletrônico (na Internet).
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18
18.1
19

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
DO PAGAMENTO

19.1
Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada.
19.2
O pagamento será à vista, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, com a consequente
disponibilidade dos créditos nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes em papel, conforme cada
secretaria.
19.3
Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual,
desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado, sendo que, na data da apresentação da
fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS, da CNDT e das certidões
de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com a Dívida Ativa da União, Procuradoria
Nacional e Seguridade Social), e municipal, sob pena de não pagamento.
19.4
Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
19.5
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
19.6
A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do IPCA pro rata tempore.
19.7
Em conformidade com o § 4º inc. II do art. 40, nas compras para entrega imediata assim entendida
aquelas com prazo de entrega até trinta dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
20

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, atualizada pelo Decreto
10.024/19, o licitante/adjudicatário que:
20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3 apresentar documentação falsa;
20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.6 não mantiver a proposta;
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20.1.7 cometer fraude fiscal;
20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
20.2
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
20.3
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.4
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
20.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
20.5
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
20.6

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.8
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
20.9
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.
20.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
20.13
21

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta da Ata.
DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
21.2
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.
21.3
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.
21.4
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
22

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados Pregoeiro, até 3 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, no Portal da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, ou por e-mail (art. 23 do Decreto nº 10.024/2019),
observado que:
a) o Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos (art. 23, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019);
b) as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes
e a administração (art. 23, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019).

22.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, por
intermédio do Portal da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil: https://bllcompras.com, até 3 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública (art. 24 do Decreto nº 10.024/2019), observado o
seguinte:
a) a impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do
data de recebimento da impugnação (art. 24, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019);
b) a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação (art. 24, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019);
c) acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame
(art. 24, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019).
23
23.1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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23.2
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
23.3
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
23.4
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
23.8
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bllcompras.com, nos dias
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
23.12
23.12.1

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;

23.12.2 ANEXO II – Exigências para Habilitação;
23.12.3

ANEXO III – Modelo de proposta;

23.12.4

Anexo IV - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO - BLL

23.12.5

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços

23.12.6

ANEXO VI – Declaração Inidoneidade

23.12.7

ANEXO VII – Declaração Habilitação

23.12.8

ANEXO VIII – Declaração menor de idade;

23.12.9

ANEXO IX – Declaração ME/EPP
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23.12.10

ANEXO X – Declaração Responsabilidade

23.12.11

ANEXO XI – Declaração Vínculo

23.12.12

ANEXO XII – Minuta de Contrato
Cachoeira, 01 de junho de 2022.

Roberval de Farias Araújo Júnior
Secretário de Administração e Planejamento
Órgão Gerenciador
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CONTROLE
OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, BEM COMO, TIQUETE COMBUSTÍVEL,
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES
E/OU LOCADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA – BAHIA.
1.1 Justificativa para realização da despesa
A nova política de atualização de preço diário adotada pela Petrobrás, que vem provocando constantes
mudanças nos preços dos combustíveis, fazendo com que a contratação direta por parte do município fique
inviabilizada literalmente, requerendo-se assim a implantação de um sistema de gerenciamento de
abastecimento moderno que possibilite uma adequação a nova realidade do mercado de combustíveis,
através de sistema eletrônico que possibilite um efetivo controle das variações dos preços desses produtos,
a fim de garantir o equilíbrio econômico e financeiro.
A Administração acredita que por meio de rede credenciada, o Setor de Transporte viabilizará um controle
mais eficiente dos gastos, bem como o controle de todas as operações efetuadas, garantido maior
transparência, facilitando ao gestor do contrato controle e agilidade nas orçamentações (via sistema) junto
às empresas da rede credenciada ou por meio de tíquetes combustíveis em papel. A cobertura da rede de
manutenção garante a disponibilidade de atendimento, sem que seja necessário á utilização de outros
meios para suprir as necessidades durante seus deslocamentos.
Devido à quantidade de pontos de abastecimento necessários, a contratação direta pela Prefeitura
Municipal fica inviabilizada, pois representaria desperdício de recursos pela manutenção de inúmeros
instrumentos contratuais formalizados, além da inviabilidade de gerenciamento efetivo, ausência de
padronização de procedimentos, tanto pela quantidade de contratações a serem realizadas, quanto pela
estrutura dos postos de combustível, cujo aparato tecnológico está aquém das necessidades do Órgão,
podendo levar ao abastecimento offline – principal motivo de inconsistências – aliado à impossibilidade de
previsão de gasto com cada estabelecimento que, por razões de interesse público, poderá frustrar a
expectativa de vantajosidade também para o posto de combustível.
A necessidade da aquisição de combustíveis através de empresa de gerenciamento da frota se relaciona às
peculiaridades das atividades desenvolvidas pelas diversas Secretaria Municipais, pois seria inviável o
cadastramento ou mesmo a contratação de fornecedores específicos de combustível em cada município do
Estado da Bahia, devido aos motivos abaixo expostos:
Com a contratação do sistema proposto, é possível almejar o alcance das seguintes vantagens:
a) Implementação para todos os veículos da frota da Prefeitura Municipal, eliminando
contratos individualizados com postos de combustíveis locais;
b) Extensão do horário de abastecimento, pois se poderá contar com uma rede de postos
com abastecimento funcionando todos os dias da semana, ampliando o horário atual;
c) Flexibilidade do sistema de abastecimento pretendido, pois facilita o acesso a uma rede
de serviços dispersa pelo Estado da Bahia;
d) Simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos através
de sistema informatizado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de
informações da frota em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corretivas;
e) Modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de
compilação e análise de dados.

Pregão Eletrônico nº 032/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

29

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
49 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
Dos Benefícios diretos:
a) Maior controle nos custos e segurança na administração das despesas;
b) Emissão de relatórios completos de consumo médio e manutenção de
cada veículo;
c) Quilometragem atual do veículo;
d) Litragem de combustível e valor;
e) Número de frota do veículo;
f) Matrícula ou senha do condutor;
g) Data, hora, cidade e nome do posto em que ocorreu o abastecimento;
h) Determinação do valor de crédito dos cartões pela Prefeitura Municipal;
i) Gerenciamento completo via internet com acesso restrito;
j) Permite a pesquisa de preços, em função da variedade de postos credenciados;
k) Controle dos usuários e veículos em tempo real via Internet: como inclusão, bloqueio,
consulta de extratos e cancelamento.
Dos Benefícios indiretos:
a) Maximização de resultados com menor uso de pessoal;
b) Segurança através de senha eletrônica;
c) Simplicidade operacional;
d) Maior controle de pagamento e facilitação da fiscalização do contrato;
e) Abastecimento em nível nacional por meio de um único fornecedor;
f) Permite controles administrativos;
g) Monitoramento de autonomia e manutenção;
h) Determina limitadores de serviços, de acordo com a necessidade do gestor ou fiscal do
contrato;
i) Pagamento de múltiplos fornecedores por meio de um único fornecedor, ou seja, por meio
de uma única fatura.
A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em
vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados. O fato é
amplamente difundido na Doutrina, onde se cita o insigne doutrinador Marçal Justen Filho, discorrendo
acerca do tema:
“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os
serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes,
cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro.”
Desta forma o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO, BEM COMO, TIQUETE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA, se faz necessário evitando
assim a paralisação dos serviços que possam causar prejuízos de ordem econômico e administrativo para a
Gestão Pública.
1.2 Justificativa para enquadramento como bens/serviços comuns
I. O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o parágrafo
único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado,
padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento
convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público.
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II. Registre-se que as especificações foram elaboradas com a atenção necessária para não prejudicar a
competição entre os licitantes no certame.
III. A licitação pertinente, dessa forma, será realizada por meio da modalidade de licitação Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço, na forma prevista no artigo 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93.
1.3 Justificativa para a contratação por Lote.
I A licitação para a contratação de que trata o objeto deste termo de referência, em lote, nos moldes em que
se encontra, permite à Administração uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que são
serviços/fornecimentos que necessitam ser feitos em regra no município e um item se vincula ao outro,
assim os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
II O agrupamento também visa tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços, para
evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um processo mais eficaz e
econômico. Cabe lembra que o agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em
termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e,
finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas
de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior
aproximação da padronização dos serviços quando que no caso em tela um item acaba se vinculando ao
outro, fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos
Neste aspecto, verifica-se que o agrupamento justifica a união de todos os itens em um único grupo com as
seguintes motivações:
a) Compatibilidade técnica, tendo em vista que o FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CARTÃO ELETRÔNICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA
INFORMATIZADO, BEM COMO, TIQUETE COMBUSTÍVEL, em regra, será feito no próprio município
ou em outros municípios, então a logística influencia neste quesito, ademais os itens são vinculados um
se atrelando a outro, o que se fosse licitar por item poderíamos não ter um serviço com celeridade,
eficiência e qualidade;
b) Amplia o número de interessados na licitação, tendo em vista que um item se vincula ao outro, resta
evidente que os licitantes terão mais interesse em participar podendo agregar uma demanda maior de
serviços;
c) Adquirir o melhor pelo menor preço, tendo em vista que ampliando o número de licitantes interessados
pela demanda do serviço/fornecimento, a administração certamente terá disputas pelo objeto, o que
levará a bons preços melhores serviços/fornecimento;
III Portanto, certamente esta forma de contratação trará preços mais vantajosos para a Administração.
IV Os lotes foram organizados levando em conta a necessidade do município, descrevendo a quantidade do
fornecimento, que poderão ser necessitados durante o ano. Uma vez que se fizesse separado traria um
custo adicional a administração bem como a dificuldade de execução do contrato.
1.4 Justificativa dos elementos técnicos exigidos.
I. Os elementos técnicos descritos neste termo de referência e seus anexos são os mínimos necessários
para assegurar que a aquisição se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de
qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.
II. A contratação de empresa para fornecimento do objeto se faz necessário, ao Município de
Cachoeira para manutenção das atividades desempenhadas por esta administração, a fim de
cumprirmos com os trabalhos designados a este Setor.
III. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no
site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as Descrições deste Termo de
Referência.
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Adjudicação
Vigência Da ATA
Prazo de Execução

Forma de Pagamento

Órgão/Repartição
interessada e setor

Fonte

Menor porcentual de desconto sobre taxa de administração
A ATA DE PREÇO o terá vigência a partir de sua assinatura com duração de 12
(doze) meses.
De acordo com as necessidades da Administração.
O pagamento será à vista, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, com a
consequente disponibilidade dos créditos nos cartões e/ou disponibilidade dos
tíquetes em papel, conforme cada secretaria, em deposito em conta Bancária
da Contratada, de acordo com o quantitativo solicitado efetivamente entregue.
2.1. Prefeitura Municipal/
2.2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento.
2.3. São participantes os seguintes órgãos:
Demais Secretarias
Este termo de referência foi elaborado tomando por base, a Solicitação de
Despesa e seus anexos, encaminhado pela(s) Unidade(s) Solicitante(s), acima
relacionado.

2 - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO
O fornecimento ora pretendido, deverá ser fornecida pela CONTRATADA, conforme ordem de fornecimento
da secretaria solicitante.
O objeto desta licitação deverá ser executado de forma continuada, mediante a expedição de solicitação
de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para apresentar documentos que contenham as características do
material ofertado, sob pena de não aceitação da proposta.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência.
As empresas deverão apresentar cronograma para implantação, treinamento e liberação dos
créditos e entrega dos cartões/tíquetes, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados
da data de pagamento, sendo que, este prazo poderá ser alterado, mediante acordo entre as partes.
Deverá apresentar mensalmente, a Comprovação, através de relação, de rede de postos de
abastecimento credenciados equipados para aceitar transações com cartão magnético/tíquete, no
estado da Bahia, principalmente, na cidade de Cachoeira - Bahia;
Da execução da ata/contrato:
a) A CONTRATADA deverá fornecer, de imediato, 20 (vinte) cartões eletrônicos, conforme,
secretarias, a serem definidas no momento da contratação, que não poderão ser cobrados, pois,
seu valor deverá estar incluso na taxa de administração do gerenciamento da frota. A quantidade
de cartões confeccionados poderá aumentar ou diminuir conforme necessidade da Prefeitura
Municipal.
b) Oferecer treinamento, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, aos portadores
dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos e utilitários, bem como
orientá-los sobre sua correta utilização sem custo nenhum para a CONTRATANTE, em prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis, após a assinatura do contrato;
c) A CONTRATADA deverá disponibilizar os créditos solicitados em até 48 (quarenta e oito) horas,
após o recebimento de cada pedido, que será efetivado, obrigatoriamente, por escrito por correio
eletrônico oficial;
d) A CONTRATADA deverá fornecer 10 (dez) cartões adicionais (“Reserva”) para utilização em
casos excepcionais (locações de outros veículos, troca de veículos, perda, roubo, danos, etc.) e
devidamente autorizados pela Prefeitura Municipal, os quais não poderão ser cobrados.
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e) Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação, tal como sistema
eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimentos, que
servirão como meio de pagamento na rede de postos credenciados, com exceção dos cartões
“Reserva”, mencionado na alínea anterior.
f) Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha ou dispositivo, que não
permita abastecimento por responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores do
contrato, durante qualquer operação realizada na rede credenciada.
g) Os cartões deverão, sem custo algum para Prefeitura Municipal, conter a identificação expressa
do órgão.
h) A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões
dos usuários do sistema.
i) Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da CONTRATADA deverão
por esta serem reembolsados, não existindo nenhuma relação financeira entre a Prefeitura
Municipal e tais fornecedores prestadores dos serviços.
j) Em caso de perda ou furto de cartões, a Prefeitura Municipal comunicará à CONTRATADA por
e-mail, telefone ou por escrito, através de documento oficial. Após a comunicação, a Prefeitura
Municipal não se responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá
fornecer um novo cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, o qual, não
poderá ser cobrado.
k) No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis através do cartão eletrônico
magnético ou com chip, a CONTRATADA deverá possuir outro sistema que permita o
pagamento dos combustíveis. O prazo máximo aceito para pagamento dos combustíveis nessa
situação será de até 30 (trinta) minutos.
l) Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em
geral, em rede credenciada de postos, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos
pertencentes a Prefeitura Municipal;
m) Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal,
compreendendo a implantação e gestão de sistema tecnológico específico, com metodologia de
cadastramento dos veículos e dos gestores, bem como controle da logística, possibilitando, em
caráter contínuo, o abastecimento dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do
contrato, contemplando:
n) Rede de Postos Credenciados idoneamente para o fornecimento dos combustíveis destinados
aos veículos da Prefeitura Municipal;
o) Sistema para gestão da frota, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento de forma
automática, reduzindo a intervenção humana;
p) Identificação automática do veículo, da data e da hora do abastecimento, da identificação do
posto, do volume abastecido e do hodômetro do veículo;
q) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos
fiscalizadores indicados pela Prefeitura Municipal;
r) Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de frota, possibilitando o
lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que
permitam o controle total dos gastos;
s) Disponibilizar a Prefeitura Municipal relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para
cada veículo, contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de
combustível, hodômetro no momento do abastecimento, relação Km/l, local, hora e data de cada
abastecimento.
t) Incluir ou excluir veículos e usuários do cartão a critério da Prefeitura Municipal durante toda a
execução do contrato.
u) Proporcionar abastecimento de combustível no estado da Bahia, bem como em outros estados;
v) Efetuar o abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de forma parcelada, obedecendo
às normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, nos postos credenciados pela
CONTRATADA, não se admitindo recusa do posto credenciado em decorrência de sobrecarga
na sua capacidade instalada.
w) Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente,
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado,
contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem como a
presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados se
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deverão ser substituídos sem custo para Prefeitura Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa.
x) Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico e
equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do serviço.
y) Disponibilizar, quando necessário, em regime de comodato, a instalação de equipamentos
eletrônicos nos veículos da Prefeitura Municipal, realizando este procedimento sempre que
possível na Capital, ficando os custos de deslocamento por conta da Prefeitura Municipal.
z) Efetuar eletronicamente a operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de
controle de abastecimento, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação de
dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores.
aa) O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de
combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de
combustível, litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação da
quilometragem, a identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das
vias, que será destinada a Prefeitura Municipal.
bb) Fornecer combustível para os veículos e máquinas cadastrados no sistema de gerenciamento
eletrônico em postos credenciados pela CONTRATADA, em conformidade com a quantidade de
veículos informada pela Prefeitura Municipal.
cc) Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade
com os sistemas operacionais da Prefeitura Municipal para permitir a importação de dados.
dd) Abastecer, em caráter eventual, os veículos, mediante autorização expressa pela Prefeitura
Municipal através de requisição própria.
ee) Para atender às excepcionalidades da Prefeitura Municipal, o sistema deverá possuir previsão
para lançamento manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema
informatizado no local de abastecimento.
ff) Indicar os horários de funcionamento de sua rede de postos credenciados, bem como, em
destaque, aqueles que trabalham em sistema de 24 horas.
gg) Autorizar o abastecimento dos veículos conforme necessidades e metas de serviço, cuja
periodicidade será acompanhada pela Prefeitura Municipal, mediante o relatório gerencial
emitido pela CONTRATADA, especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
hh) O abastecimento indevido de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão
suportadas pela CONTRATADA.
ii) A Prefeitura Municipal desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos
efetuados depois da comunicação de dano físico, perda ou extravio ao suporte técnico da
CONTRATADA.
jj) Credenciar rede de postos certificados pela ANP para o fornecimento, todos os dias da semana,
dos combustíveis contratados.
kk) Não ultrapassar o limite de crédito estabelecido em R$ ou LITRAGEM pela Prefeitura Municipal,
para cada veículo ou máquina da sua frota, sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme
o caso. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito
serão de total responsabilidade da CONTRATADA.
ll) Permitir, através do sistema de gerenciamento, alterações nos limites inseridos inicialmente a
qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura Municipal.
mm)
O fornecimento de combustível deverá ser executado na rede de postos de
atendimento credenciados pela empresa, na cidade de Cachoeira - Bahia e em outras
cidades, aptos a abastecer álcool, gasolina comum e óleo diesel.
nn) Os cartões e tíquetes serão personalizados com o nome da Prefeitura Municipal de
Cachoeira - Bahia.
oo) A CONTRATADA no ato da contratação, deverá ter credenciado no mínimo 01 (um) posto com
distância máxima de até 10 Km (dez quilômetros) da Prefeitura Municipal, e no mínimo 01 (um)
posto na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia para onde é feita a maioria das viagens,
sendo que, a rede de postos credenciados, também, no estado da Bahia, deverá ser
apresentada, antes da homologação do objeto.
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pp) Os veículos serão abastecidos conforme necessidade e metas de serviço a cumprir, cuja
periodicidade será observada mediante relatório gerencial emitido pela CONTRATADA,
especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
qq) O início do fornecimento de combustíveis ocorrerá em até 48 horas, após a assinatura do
Contrato, conforme crédito nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes, podendo esse prazo
ser prorrogado por apenas uma vez se for de interesse da Administração Municipal.
rr) Os valores e quantidades estimados são apenas para fins de referência, podendo haver variação
na execução do contrato; no entanto, só será pago o que efetivamente for consumido.
ss) O controle e a segurança dos sistemas de serviço deverão ser executados com base nos
parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
➢ Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que
não sejam autorizados pela Prefeitura Municipal, permitindo o controle sobre todos
os abastecimentos;
➢ Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pela Prefeitura
Municipal para terem acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de
abastecimento;
➢ Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento,
para qualquer operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do
usuário;
➢ Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos, imediatamente
após solicitação da Prefeitura Municipal, o que somente poderá ser feito pelos
representantes indicados pela Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do
contrato, sempre que houver necessidade;
➢ O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado,
será considerado falha do sistema e não será suportado pelo Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do
abastecimento, identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro do
veículo, de forma automática sem intervenção humana;
➢ O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis, junto à
rede de postos credenciados, por meio de mecanismos instalados nos veículos ou
senhas pessoais dos condutores autorizados;
➢ A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como
repassá-los a terceiros, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da
Administração da Prefeitura Municipal.
tt) O funcionamento do sistema deverá ocorrer de acordo com os parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
➢ A CONTRATADA colocará à disposição da Prefeitura Municipal, para utilização
durante o prazo da vigência contratual, a infraestrutura necessária à prestação dos
serviços;
➢ A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento online, deverá tornar-se
disponíveis relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de
quilometragem, etc.), e das despesas de abastecimento por tipo de combustível de
cada um dos veículos da frota;
➢ A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE sistema que
permita a consolidação dos dados, a concentração e a emissão de relatórios da
forma que o Prefeitura Municipal indicar;
➢ A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização
dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do
veículo, datas e horários, além do tipo de combustível;
➢ Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a
responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos são de
responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa, por sua culpa ou
dolo, deverá por eles responder;
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➢

A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e
usuários indicados pela Prefeitura Municipal quanto à utilização do gerenciamento
de todo o sistema e respectivos softwares, bem como dos equipamentos que
deverão observar as disposições consignadas nos manuais e procedimentos que os
acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução
dos serviços, sem que isso implique Acréscimo aos preços contratados;
➢ O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser
disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes
requisitos básicos:
• Identificação do veículo, dos usuários e do posto, informação do volume
abastecido, da data e hora do abastecimento e da média de quilometragem
do veículo;
• Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados
no item anterior;
• Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem,
inclusive, a média de consumo de cada veículo entre abastecimentos;
• Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no
veículo indicado;
• Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam
cadastrados na frota da Prefeitura Municipal;
• Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o
combustível para o qual estão autorizados.
uu) A CONTRATADA deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias
que permitam os seguintes serviços:
• Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC;
• Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão;
• Segunda via de cartão;
• Crédito extra ou retirada de crédito; e
• Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões.
vv) O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de
uma senha válida do usuário;
ww)O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito
pela Prefeitura Municipal responsável pelo gerenciamento dos serviços;
xx) Sempre que houver necessidade deverá ser possível a troca de senha de acesso;
yy) O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos postos de
abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de identificação
eletrônica;
zz) O sistema deverá prover meios para que A Prefeitura Municipal possa limitar, por unidade
usuária e por veículo, a quantidade a ser abastecida.
aaa)
Os Talões de Tíquetes terão um prazo mínimo de validade de 90 (noventa) dias após a
sua emissão com valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), sendo que, este valor poderá ser
alterado, conforme acordo entre as partes.
bbb)
Os cartões eletrônicos e tíquetes deverão estar aptos a abastecer qualquer tipo de
combustível, devendo ser registrado o valor constante da bomba no posto de gasolina
comum, para o dia do abastecimento;
ccc)
A CONTRATADA deverá separar os tipos de combustíveis por cota e por cartão de
abastecimento, de acordo com as informações prestadas pela Administração através do
consumo estimado anual;
ddd)
O sistema (software) deverá disponibilizar relatório das operações realizadas,
contendo:
➢
➢
➢

Local do abastecimento;
Quantitativo de litros;
Valor do abastecimento;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
eee)

Quilometragem por abastecimento;
Saldo do Cartão.
consumo ou serviço executado;
custos;
identificação do veículo;
identificação do(s) servidor(es) portador(es) do cartão;
odômetro, data, hora e local do consumo ou serviço executado;
controle do consumo de combustível/km rodado.

O software deverá disponibilizar os seguintes relatórios e informes:
➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢

Relatório do consumo de combustível (e demais serviços) por veículo,
expresso em litros (serviço) e em reais, contendo data, hora e local de
abastecimento (serviço), bem como a identificação do servidor portador do
cartão. Este relatório consolidado deverá ser referente ao respectivo período
do faturamento.
Relatório mensal dos saldos de créditos referente a cada veículo, na data do
fechamento, bem como o saldo geral do Contrato.
Relatório por período de consumo de combustível/quilômetro rodado
(solicitado pelo gestor), com comparativo das informações técnicas indicadas
pelo fabricante dos veículos atinentes ao consumo daquele modelo de
veículo.
Relação dos postos de abastecimento e locais de prestação de serviços
credenciados, contendo razão social, nome fantasia, telefone e endereço. A
qualquer momento em que haja um credenciamento ou descredenciamento,
tal alteração deverá constar na listagem atualizada em endereço eletrônico de
livre acesso.
Relatório de Composição da Frota - Este relatório terá como fundamento permitir
ao Gestor identificar a quantidade total de veículos cadastrados no Sistema,
possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante,
Modelo, Versão ou Ano de Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e
por Postos;
Relatório de Histórico de Veículo - Este relatório deverá listar todas as operações
realizadas quer seja por um veículo ou por todos os veículos da frota, contendo as
seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação
do usuário, combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo;
Relatório de Análise de Consumo de Combustível - Este relatório deverá permitir
ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de combustível, a performance dos
veículos em termos de consumo (Km/l) em um determinado período;
Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota - Este relatório deverá
informar a quilometragem percorrida por veículo da frota em determinado período
definido;
Relatório de Preços Praticados nos Postos - Este relatório deverá identificar os
combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam dentro de uma faixa de
preços estabelecida pela ANP.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento - Este relatório
deverá apresentar a operacionalização dos serviços individualizada por
estabelecimento a fim de identificar inclusive o tipo de operação. Esse relatório deve
ter como opção determinar o total das despesas (em reais) por CNPJ no período,
sendo utilizado para conferência do faturamento e na retenção dos tributos
incidentes sobre a aquisição.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário - Este relatório deverá
apresentar a utilização dos serviços por usuário, identificando inclusive o tipo de
operação efetuada.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo - Este relatório deverá
possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede de estabelecimentos
credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada.
Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo - Este relatório deverá possibilitar
a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação da
quilometragem dos veículos.
Relatório de Desvio de Consumo de Combustível - Este relatório deverá
possibilitar a verificação de eventuais divergências quando da captação da
quantidade de litros abastecidos pelos veículos.
Relatório de Extrato de Conta Portador / Conta Base - O relatório de Conta
Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo e o saldo existente a fim
de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido.
Relatório de Evolução de Despesas da Frota - Este relatório deverá possibilitar a
verificação da evolução de despesas da frota dentro de um determinado período.
Relatórios Especiais - O sistema deverá possibilitar a extração de relatórios
especiais, partindo da base de dados disponibilizada, para desenvolvimento de
gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema.
Outros relatórios de interesse da Prefeitura Municipal.

fff) O sistema será operacionalizado como segue:
➢
➢
➢

➢

os cartões serão cadastrados, com limite de crédito mensal estabelecido.
os usuários utilizarão os serviços da rede de postos credenciados, pagando
diretamente com os cartões.
a personalização do usuário, por meio do sistema de senhas, de forma a
garantir a segurança nas operações de abastecimento, com capacidade para
bloqueio/desbloqueio/troca de senha em, no máximo de 48 (quarenta e oito)
horas;
a geração de relatórios informativos e gerenciais, devendo ser
disponibilizados, por acesso seguro, em endereço eletrônico (na Internet).

A empresa também, deverá realizar os serviços, conforme abaixo discriminados:

a) Todos os materiais ofertados deverão atender ao disposto na legislação quanto a sua
obrigatoriedade para fins comerciais, de registro, de transporte, de armazenamento e de fabricação,
junto aos órgãos de controle reguladores, pertinente a sua peculiaridade, como por exemplo:
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), Anvisa, Detran, INEMA e outros conforme a legislação vigente para cada
item, conforme o caso

b) Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência e o Edital de Licitação;
c) Fornecer o objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições deste
edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições
estabelecidas;

d) Entregar o objeto deste certame, no local designado pela Secretaria Municipal de Obras e
Meio Ambiente onde a Prefeitura Municipal de Cachoeira ficara isenta de quaisquer custos
com transportes e demais despesas com o objeto licitado;

e) Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo exclusivamente a
responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto, inclusive o frete;
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f) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos
danos causados a Administração;

g) Não transferir a outrem, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Secretaria
Prefeitura Municipal de Cachoeira;

h) As embalagens deverão apresentar identificação dos itens licitados, marca do fabricante,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade. No ato da entrega, o produto não
poderá apresentar nenhuma avaria (ex. embalagem violada e etc.).
3 - LOCAL DE SERVIÇOS/FORNECIMENTOS
Os fornecimentos do objeto desta licitação deverão ser realizados seguindo o cronograma e os locais
indicados na ordem de serviços/fornecimento e o pagamento será conforme a quantidade entregue
constante em cada nota fiscal emitida a esta prefeitura, de acordo com a solicitação de fornecimento.
A Secretaria solicitante emitirá a Licitante vencedora, a solicitação de fornecimento dos produtos de acordo
com as suas necessidades, descrevendo endereço para entrega e horário para o recebimento dos produtos
solicitados, e terá o seu teor repassado para a empresa por meio de telefone através de formulário enviado
por fax, e-mail ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 8h as 14h, e a Licitante vencedora
se compromete a entregar os produtos solicitados conforme item 2 deste Termo de Referência, contados
do recebimento da ordem de fornecimento, com vistas a não provocar atrasos no funcionamento dos
diversos órgãos e serviços da Prefeitura Municipal, quando se tratar de troca se dará o prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas quando em razão de avarias ou destruição.
4 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
I. Quanto ao modelo:
O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do
Termo de Referência, em consonância com o modelo da Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços,
expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas decimais, ficando
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
II. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais,
para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,
rigorosamente às especificações do objeto licitado.
A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a referência de cada um
dos bens ofertados deverão ser informados na proposta.
A marca indicada será uma só para cada item.
Quando o item tratar de serviços, no campo marca e modelo o licitante apenas acrescentará a descrição
Serviços;
5 - DOS CRITÉRIOS
As empresas interessadas deverão realizar as seguintes orientações:
a) A licitante poderá proceder a terceirização, sob-rogação ou subcontratação de parte do objeto ora
licitado desde que não ultrapasse o limite superior a 20% (vinte por cento) do total licitado, nos
termos do disposto do art. 72 e 78 SS VI da lei n 8.666/93.
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6 - DOS PRAZOS
O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações
previstas no § 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da mesma lei.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e terá
eficácia jurídica após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Município de Cachoeira - Bahia.
O Contrato será substituído pela Nota de Empenho de Despesa/Ordem de Serviço, na forma prevista no
Artigo 62 da Lei nº. 8.666/93.
O prazo para fornecimento/prestação de serviços será conforme (AFM - Autorização de Fornecimento de
Material ou APS - Autorizações de Fornecimento de Serviço, a contar da data do recebimento da Nota
de Empenho de Despesa/Ordem de Serviço.
O não atendimento dos prazos fixados implicará em pena de rescisão do termo que instrumentalizará a
contratação, salvo justificativa fundamentada do prestador, com a devida aceitação do ordenador de
despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação.
7 - DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E FORMA DE ENTREGA
Os fornecimentos/serviços serão feitos, de forma continuada, de acordo com a necessidade e
conveniência da CONTRATANTE, mediante a emissão da Nota de Empenho de Despesa/Ordem de
Serviço.
A Administração não estará obrigada a contratar os serviços da detentora da Ata de Registro de Preços,
mas quando o fizer, requisitará percentual mínimo de 10%.
8 - DO RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS E DOS MATERIAIS
As requisições de fornecimento/prestação de serviços/prestação de serviços serão encaminhadas pelo
Órgão Gerenciador com a antecedência mínima necessária, a qual deverá ser atendida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da respectiva solicitação; e conforme item “3” deste
Termo de Referência
O Órgão Gerenciador, poderá cancelar as Requisições de Fornecimento/prestação de serviços, mediante
comunicação ao Contratado, não cabendo qualquer ônus ao mesmo, caso o cancelamento seja efetuado
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data prevista para entrega do pedido.
A responsabilidade pelo recebimento provisório dos serviços, produtos, materiais e equipamentos
associados ficará a cargo de um funcionário designado pela Secretaria solicitante, para efeito de verificação
da conformidade do serviço prestado com a especificação, aferido até a finalização do evento.
Definitivamente, ao final do evento, momento no qual o responsável designado pela Secretaria solicitante
deverá proceder à avaliação de desempenho e posteriormente o atesto da nota fiscal.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Disponibilizar endereço, números de telefone fixo, telefone móvel e e-mail que possibilitem contato imediato
entre a SECRETARIA SOLICITANTE e a CONTRATADA, para emissão e envio da Ordem de Serviço –
OS.
Atender ao disposto nas obrigações constantes deste Termo de Referência e/ou da minuta do contrato
deste Edital
Relatar a Secretaria a necessidade de quaisquer outros serviços não constantes da OS, e eventuais
problemas e/ou irregularidades constatados durante a execução dos serviços/fornecimentos, cuja solução
dependa de autorização para execução ou de providências.
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Se responsabilizar e providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais,
alimentação, equipamentos, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas,
encargos socais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços pelo
Contratado.
Todo produto/serviço que apresente má qualidade, características inferiores as solicitadas, deverá ser
substituído imediatamente pelo fornecedor. Quando o produto/serviço ofertado pelo proponente for
considerado de qualidade ruim e desta forma não atenda às necessidades de desempenho e qualidade
esperados e desejados pela Administração Municipal, poderá ser cancelado o item, mesmo após a
assinatura da Ata de Registro de Preços; Se no ato do recebimento for constatado que a quantidade
entregue é menor que a constante na nota fiscal deverá ser imediatamente complementada
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir a obrigação de prestação dos
serviços/fornecimentos;
Efetuar o pagamento à Contratada, conforme descrito neste Termo;
Aplicar à Contratada as sanções cabíveis;
Documentar as ocorrências durante a execução do objeto;
Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela Contratada;
Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto contratado que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
Além das obrigações acima, a CONTRATANTE deverá:
a) Encaminhar à CONTRATADA a OS – Ordem de Serviço acerca do(s) serviço(s) a ser (em) executado(s),
contendo informações como: número, descrição do problema, responsável no local, responsável pela
autorização, responsável técnico pelo serviço, data, local, discriminação dos serviços com unidade e
quantidade, entre outras.
b) Enviar técnico fiscal da SECRETARIA SOLICITANTE ao local da solicitação dos serviços/fornecimentos
para atestar a realização dos mesmos.
c) Solicitar por meio da SECRETARIA SOLICITANTE informações ou documento do responsável no local
da solicitação de serviços acerca da realização dos serviços e/ou quantitativos de serviços /materiais
efetivamente realizados.
d) Efetuar os pagamentos dos serviços nos prazos e condições estabelecidos no edital.
e) Promover através da SECRETARIA SOLICITANTE a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
f) Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento do Contrato.
g) Comunicar à CONTRATADA qualquer insatisfação quanto ao serviço/fornecimento prestado.

h) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e alterações do contrato. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias
11 - UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS POR OUTROS ÓRGÃOS/ENTIDADES
A Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por outros órgãos da Administração Pública, desde que
previamente autorizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
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O número de autorizações não poderá ultrapassar o quíntuplo do que for registrado, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
Cada órgão ou entidade não participante não ultrapassará em 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos
dos itens registrados.
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
12 - DO ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será acompanhada pelo servidor (a), a ser designado posteriormente pelo órgão Gerenciador
como gestor da contratação.
O (A) gestor (a) da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:
a) expedir ordens de serviços/fornecimentos;
b) proceder ao acompanhamento técnico da entrega;
c) comunicar à CONTRATADA o descumprimento de suas obrigações e indicar os procedimentos
necessários ao seu correto cumprimento;
d) solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento contratual;
e) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais;
f) atestar as notas fiscais de serviços para efeito de pagamento;
g) recusar o objeto que for executado fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou
com divergências daquelas constantes na ordem de serviço;
h) solicitar à CONTRATADA, através de seu preposto, todas as providências necessárias ao bom e fiel
cumprimento das obrigações.
13 - MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens licitados,
colhidos através de pesquisa de preço.
O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local e em atendimento
as orientações legais e normativas contidas nos seguintes instrumentos: Alínea "f" do Inciso IX do Artigo 6º
e Inciso IV do Artigo 43, ambos da Lei Federal 8.666/93; Alínea "c" do Inciso XIV do Anexo ao Decreto
Federal Nº 1.171 de 22 de junho de 1994; Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 5, de 27 de junho de 2014;
Acórdãos Nº 1547/2007, Nº 2.170/2007, Nº 819/2009 e Nº 868/2013, ambos do Plenário do TCU; Acórdãos
Nº 2.071/2009, Nº 4848/2010, Nº 1744/2010 e Nº 403/2013, ambos da 1ª Câmara do TCU; e Acórdãos Nº
1720/2010 e Nº 1266/2011, ambos da 2ª Câmara do TCU
O custo estimado FOI apurado a partir de planilhas apresentadas pelas Secretarias Solicitantes, em
conjunto com o Setor de Compras do Município, constante do processo interno administrativo,
atualizadas, conforme relatórios a serem anexados ao processo.
Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº 0xx/2022
O Setor Responsável pela cotação de preço foi o de Compras do Município da Prefeitura Municipal, que o
fez através do servidor Antônio da Cruz dias Junior.
14 - DO PREÇO PRATICADO
O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais e insumos será o preço ofertado na
proposta vencedora.
No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que,
direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o Contratante de quaisquer
ônus por despesas decorrentes.
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Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta.
Transcorridos 12 meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão ser
reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar sua
solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal.
15. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA, QUANTIDADES E PREÇO REFERENCIAL:
I - As quantidades foram levantadas de acordo as necessidades da(s) secretaria(s) solicitante(s),
através da(s) Solicitação(ões) de Despesa(s) encaminhadas ao Setor de Licitação.
LOTE 01
Item

TIQUETE COMBUSTÍVEL
% Percentual de Taxa de Administração
01 Valor estimado para 12 (doze) meses e R$ 1.845.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco
mil reais).
Porcentual teto de Taxa de Administração 1,67 % (um vírgula sessenta e sete por cento).
Valor estimado para até 12 (doze) meses após aplicado o porcentual de taxa administrativa R$
1.814.250,00 (um milhão oitocentos e quatorze mil duzentos e cinquenta reais).
LOTE 02
Item
CARTÃO ELETRÔNICO DE COMBUSTÍVEL
% Percentual de Taxa de Administração
01 Valor estimado para 12 (doze) meses e R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
Porcentual teto de Taxa de Administração 1,67 % (um vírgula sessenta e sete por cento).
Valor estimado para até 12 (doze) meses após aplicado o porcentual de taxa administrativa R$
3.933.333,33 (três milhões novecentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos).
(*) VALOR MÉDIO
Obs.: Para critério de análise, lances e disputa serão considerados o valor unitário de cada unidade
por item registrado no sistema. Para o Registro de Preço a licitante deverá inserir no sistema o valor
unitário de cada item. Após ser considerada arrematadora do item, por ter ofertado o menor valor
unitário, a licitante vencedora encaminhará a sua proposta realinhada tomando por base o modelo
do Anexo 3 – Proposta Final, observando as especificações técnicas e quantidades.
Não será permitido Jogo de Planilha na proposta realinhada. O valor final da proposta realinhada
obedecerá ao desconto ofertado, sendo distribuído de forma linear para cada item, conforme
ofertado no momento do certame.
VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA(REALINHADA) DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS
ITENS DO LOTE.
II As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e
obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento e Declaração de
responsabilidade (modelo anexo 10).
Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita desde que atenda todas as condições deste Edital e
seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação em cada lote.
_________________________________________
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 032/2022

1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, até 02 horas após o encerramento da disputa, os
documentos complementares de habilitação, caso exigidos pelo pregoeiro, sendo que os documentos
referente a habilitação, item 9 do edital, bem como os complementares e proposta final, deverão ser
encaminhados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia
não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de
exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação,
para a Prefeitura Municipal de CACHOEIRA - BA, Rua Ana Nery, 27, Centro Histórico – Cachoeira – Bahia,
aos cuidados do Setor de Licitações, observando o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data
da realização do pregão. (NÃO APLICÁVEL NESTE PROCESSO)
1.1.1 Para os documentos emitidos conforme a MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO
DE 2001 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)1, disciplinando a
assinatura eletrônica e garantindo efetividade e validade jurídica aos documentos eletrônicos,
podem ser enviados por e-mail: licitacaocachoeira2021@gmail.com.
1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1

Habilitação Jurídica

Conforme item 9.9 do edital, e seus subitens.
1.2.2.

Regularidade Fiscal

Conforme item 9.10 do edital, e seus subitens.
1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
conforme modelo do anexo 6;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de
27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.
1.2.3.

Qualificação Econômico-Financeira

Conforme item 9.11 do edital, e seus subitens.
1.3.

Qualificação Técnica
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Conforme item 9.13 do edital, e seus subitens.
1.4.

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples,
a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não
sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser
apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5.

O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação,
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.5.

A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação
exigida para a habilitação.

1.6.

Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ, e
respectivo contrato social referindo-se ao local da sede da empresa licitante, conforme capacidade
técnica operacional. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros
à filial, exceto àqueles de comprovada centralização do recolhimento dessas contribuições (CND e
CRF/FGTS). Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços/fornecimentos seja a filial, os
documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome daquela que executará os
serviços.

1.7.

Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta)
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

1.8.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.

1.9.

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
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ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 032/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços/fornecimentos objeto da presente
licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 032/2022 acatando todas as estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.
PRAZO DE GARANTIA - Não tem garantia para o objeto.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
ATÉ DECISÃO.
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ANEXO 04
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone Comercial:

Inscrição Estadual:

Representante Legal:

RG:

E-mail:

CPF:

Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp. Financeiro:
E-mail Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:

( ) SIM

( ) Não

1.
Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2.

São responsabilidades do Licitante:

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais
venha a participar;
iii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de
habilitação nas licitações em que for vencedor;
iv. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
v.

Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I

vi. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
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5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante,
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações
prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários
do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO 04 (A)

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a
adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado,
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos
reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e
OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante
vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no
respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema
de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras
usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
Local e data: __________________________________________________
_____________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
___/2022
Aos .... dias ...... do mês de .......... do ano de ..........., presente de um lado a Prefeitura Municipal de
CACHOEIRA, por intermédio da Secretaria de Administração e Planejamento, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXX, devidamente autorizada pelo Decreto Municipal nº 001/2021,
doravante denominado Município, e do outro as empresas .............., representadas pelo seus
representantes legais, Senhor (a)............., com sede na ............, inscritas no CNPJ/MF sob o número
..........., simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE
PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 140/2022, referente ao PREGÃO
ELETRÔNICO RP Nº 032/2022, para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Lei
Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 133/2020 e legislação pertinente, consoante as seguintes
cláusulas e condições:
1. OBJETO
1.1.
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO ELETRÔNICO, COM CONTROLE
OPERACIONAL
ATRAVÉS
DE
SISTEMA
INFORMATIZADO,
BEM
COMO,
TIQUETE
COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS
PERTENCENTES E/OU LOCADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA,, classificados no PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 032/2022,
conforme especificações e condições constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão
contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou
utilizadas pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço
público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de
assinatura desta Ata, podendo os seus consequentes contratos, serem prorrogados, durante o prazo, o
qual, os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar novas
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante
do Anexo V deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal 8.666/93.
1.4 É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o
limite estabelecido.
1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 Da execução da ata/contrato:
a) A CONTRATADA deverá fornecer, de imediato, 20 (vinte) cartões eletrônicos, conforme,
secretarias, a serem definidas no momento da contratação, que não poderão ser cobrados, pois,
seu valor deverá estar incluso na taxa de administração do gerenciamento da frota. A quantidade
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)

de cartões confeccionados poderá aumentar ou diminuir conforme necessidade da Prefeitura
Municipal.
Oferecer treinamento, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, aos portadores
dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos e utilitários, bem como
orientá-los sobre sua correta utilização sem custo nenhum para a CONTRATANTE, em prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis, após a assinatura do contrato;
A CONTRATADA deverá disponibilizar os créditos solicitados em até 48 (quarenta e oito) horas,
após o recebimento de cada pedido, que será efetivado, obrigatoriamente, por escrito por correio
eletrônico oficial;
A CONTRATADA deverá fornecer 10 (dez) cartões adicionais (“Reserva”) para utilização em
casos excepcionais (locações de outros veículos, troca de veículos, perda, roubo, danos, etc.) e
devidamente autorizados pela Prefeitura Municipal, os quais não poderão ser cobrados.
Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação, tal como sistema
eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimentos, que
servirão como meio de pagamento na rede de postos credenciados, com exceção dos cartões
“Reserva”, mencionado na alínea anterior.
Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha ou dispositivo, que não
permita abastecimento por responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores do
contrato, durante qualquer operação realizada na rede credenciada.
Os cartões deverão, sem custo algum para Prefeitura Municipal, conter a identificação expressa
do órgão.
A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões
dos usuários do sistema.
Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da CONTRATADA deverão
por esta serem reembolsados, não existindo nenhuma relação financeira entre a Prefeitura
Municipal e tais fornecedores prestadores dos serviços.
Em caso de perda ou furto de cartões, a Prefeitura Municipal comunicará à CONTRATADA por
e-mail, telefone ou por escrito, através de documento oficial. Após a comunicação, a Prefeitura
Municipal não se responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá
fornecer um novo cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, o qual, não
poderá ser cobrado.
No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis através do cartão eletrônico
magnético ou com chip, a CONTRATADA deverá possuir outro sistema que permita o
pagamento dos combustíveis. O prazo máximo aceito para pagamento dos combustíveis nessa
situação será de até 30 (trinta) minutos.
Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em
geral, em rede credenciada de postos, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos
pertencentes a Prefeitura Municipal;
Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal,
compreendendo a implantação e gestão de sistema tecnológico específico, com metodologia de
cadastramento dos veículos e dos gestores, bem como controle da logística, possibilitando, em
caráter contínuo, o abastecimento dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do
contrato, contemplando:
Rede de Postos Credenciados idoneamente para o fornecimento dos combustíveis destinados
aos veículos da Prefeitura Municipal;
Sistema para gestão da frota, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento de forma
automática, reduzindo a intervenção humana;
Identificação automática do veículo, da data e da hora do abastecimento, da identificação do
posto, do volume abastecido e do hodômetro do veículo;
Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos
fiscalizadores indicados pela Prefeitura Municipal;
Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de frota, possibilitando o
lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que
permitam o controle total dos gastos;
Disponibilizar a Prefeitura Municipal relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para
cada veículo, contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de
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t)
u)
v)

w)

x)
y)

z)

aa)

bb)

cc)
dd)
ee)

ff)
gg)

hh)

ii)

jj)
kk)

combustível, hodômetro no momento do abastecimento, relação Km/l, local, hora e data de cada
abastecimento.
Incluir ou excluir veículos e usuários do cartão a critério da Prefeitura Municipal durante toda a
execução do contrato.
Proporcionar abastecimento de combustível no estado da Bahia, bem como em outros estados;
Efetuar o abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de forma parcelada, obedecendo
às normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, nos postos credenciados pela
CONTRATADA, não se admitindo recusa do posto credenciado em decorrência de sobrecarga
na sua capacidade instalada.
Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente,
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado,
contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem como a
presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados se
deverão ser substituídos sem custo para Prefeitura Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa.
Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico e
equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do serviço.
Disponibilizar, quando necessário, em regime de comodato, a instalação de equipamentos
eletrônicos nos veículos da Prefeitura Municipal, realizando este procedimento sempre que
possível na Capital, ficando os custos de deslocamento por conta da Prefeitura Municipal.
Efetuar eletronicamente a operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de
controle de abastecimento, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação de
dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores.
O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de
combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de
combustível, litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação da
quilometragem, a identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das
vias, que será destinada a Prefeitura Municipal.
Fornecer combustível para os veículos e máquinas cadastrados no sistema de gerenciamento
eletrônico em postos credenciados pela CONTRATADA, em conformidade com a quantidade de
veículos informada pela Prefeitura Municipal.
Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade
com os sistemas operacionais da Prefeitura Municipal para permitir a importação de dados.
Abastecer, em caráter eventual, os veículos, mediante autorização expressa pela Prefeitura
Municipal através de requisição própria.
Para atender às excepcionalidades da Prefeitura Municipal, o sistema deverá possuir previsão
para lançamento manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema
informatizado no local de abastecimento.
Indicar os horários de funcionamento de sua rede de postos credenciados, bem como, em
destaque, aqueles que trabalham em sistema de 24 horas.
Autorizar o abastecimento dos veículos conforme necessidades e metas de serviço, cuja
periodicidade será acompanhada pela Prefeitura Municipal, mediante o relatório gerencial
emitido pela CONTRATADA, especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
O abastecimento indevido de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão
suportadas pela CONTRATADA.
A Prefeitura Municipal desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos
efetuados depois da comunicação de dano físico, perda ou extravio ao suporte técnico da
CONTRATADA.
Credenciar rede de postos certificados pela ANP para o fornecimento, todos os dias da semana,
dos combustíveis contratados.
Não ultrapassar o limite de crédito estabelecido em R$ ou LITRAGEM pela Prefeitura Municipal,
para cada veículo ou máquina da sua frota, sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme
o caso. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito
serão de total responsabilidade da CONTRATADA.
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ll)

Permitir, através do sistema de gerenciamento, alterações nos limites inseridos inicialmente a
qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura Municipal.
mm)
O fornecimento de combustível deverá ser executado na rede de postos de
atendimento credenciados pela empresa, na cidade de Cachoeira - Bahia e em outras
cidades, aptos a abastecer álcool, gasolina comum e óleo diesel.
nn) Os cartões e tíquetes serão personalizados com o nome da Prefeitura Municipal de
Cachoeira - Bahia.
oo) A CONTRATADA no ato da contratação, deverá ter credenciado no mínimo 01 (um) posto com
distância máxima de até 10 Km (dez quilômetros) da Prefeitura Municipal, e no mínimo 01 (um)
posto na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia para onde é feita a maioria das viagens,
sendo que, a rede de postos credenciados, também, no estado da Bahia, deverá ser
apresentada, antes da homologação do objeto.
pp) Os veículos serão abastecidos conforme necessidade e metas de serviço a cumprir, cuja
periodicidade será observada mediante relatório gerencial emitido pela CONTRATADA,
especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
qq) O início do fornecimento de combustíveis ocorrerá em até 48 horas, após a assinatura do
Contrato, conforme crédito nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes, podendo esse prazo
ser prorrogado por apenas uma vez se for de interesse da Administração Municipal.
rr) Os valores e quantidades estimados são apenas para fins de referência, podendo haver variação
na execução do contrato; no entanto, só será pago o que efetivamente for consumido.
ss) O controle e a segurança dos sistemas de serviço deverão ser executados com base nos
parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
➢ Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que
não sejam autorizados pela Prefeitura Municipal, permitindo o controle sobre todos
os abastecimentos;
➢ Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pela Prefeitura
Municipal para terem acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de
abastecimento;
➢ Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento,
para qualquer operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do
usuário;
➢ Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos, imediatamente
após solicitação da Prefeitura Municipal, o que somente poderá ser feito pelos
representantes indicados pela Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do
contrato, sempre que houver necessidade;
➢ O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado,
será considerado falha do sistema e não será suportado pelo Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do
abastecimento, identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro do
veículo, de forma automática sem intervenção humana;
➢ O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis, junto à
rede de postos credenciados, por meio de mecanismos instalados nos veículos ou
senhas pessoais dos condutores autorizados;
➢ A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como
repassá-los a terceiros, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da
Administração da Prefeitura Municipal.
tt) O funcionamento do sistema deverá ocorrer de acordo com os parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
➢ A CONTRATADA colocará à disposição da Prefeitura Municipal, para utilização
durante o prazo da vigência contratual, a infraestrutura necessária à prestação dos
serviços;
➢ A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento online, deverá tornar-se
disponíveis relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de
quilometragem, etc.), e das despesas de abastecimento por tipo de combustível de
cada um dos veículos da frota;
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➢

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE sistema que
permita a consolidação dos dados, a concentração e a emissão de relatórios da
forma que o Prefeitura Municipal indicar;
➢ A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização
dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do
veículo, datas e horários, além do tipo de combustível;
➢ Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a
responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos são de
responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa, por sua culpa ou
dolo, deverá por eles responder;
➢ A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e
usuários indicados pela Prefeitura Municipal quanto à utilização do gerenciamento
de todo o sistema e respectivos softwares, bem como dos equipamentos que
deverão observar as disposições consignadas nos manuais e procedimentos que os
acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução
dos serviços, sem que isso implique Acréscimo aos preços contratados;
➢ O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser
disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes
requisitos básicos:
• Identificação do veículo, dos usuários e do posto, informação do volume
abastecido, da data e hora do abastecimento e da média de quilometragem
do veículo;
• Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados
no item anterior;
• Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem,
inclusive, a média de consumo de cada veículo entre abastecimentos;
• Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no
veículo indicado;
• Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam
cadastrados na frota da Prefeitura Municipal;
• Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o
combustível para o qual estão autorizados.
uu) A CONTRATADA deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias
que permitam os seguintes serviços:
• Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC;
• Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão;
• Segunda via de cartão;
• Crédito extra ou retirada de crédito; e
• Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões.
vv) O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de
uma senha válida do usuário;
ww)O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito
pela Prefeitura Municipal responsável pelo gerenciamento dos serviços;
xx) Sempre que houver necessidade deverá ser possível a troca de senha de acesso;
yy) O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos postos de
abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de identificação
eletrônica;
zz) O sistema deverá prover meios para que A Prefeitura Municipal possa limitar, por unidade
usuária e por veículo, a quantidade a ser abastecida.
aaa)
Os Talões de Tíquetes terão um prazo mínimo de validade de 90 (noventa) dias após a
sua emissão com valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), sendo que, este valor poderá ser
alterado, conforme acordo entre as partes.
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bbb)
Os cartões eletrônicos e tíquetes deverão estar aptos a abastecer qualquer tipo de
combustível, devendo ser registrado o valor constante da bomba no posto de gasolina
comum, para o dia do abastecimento;
ccc)
A CONTRATADA deverá separar os tipos de combustíveis por cota e por cartão de
abastecimento, de acordo com as informações prestadas pela Administração através do
consumo estimado anual;
ddd)
O sistema (software) deverá disponibilizar relatório das operações realizadas,
contendo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
eee)

Local do abastecimento;
Quantitativo de litros;
Valor do abastecimento;
Quilometragem por abastecimento;
Saldo do Cartão.
consumo ou serviço executado;
custos;
identificação do veículo;
identificação do(s) servidor(es) portador(es) do cartão;
odômetro, data, hora e local do consumo ou serviço executado;
controle do consumo de combustível/km rodado.

O software deverá disponibilizar os seguintes relatórios e informes:
➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

Relatório do consumo de combustível (e demais serviços) por veículo,
expresso em litros (serviço) e em reais, contendo data, hora e local de
abastecimento (serviço), bem como a identificação do servidor portador do
cartão. Este relatório consolidado deverá ser referente ao respectivo período
do faturamento.
Relatório mensal dos saldos de créditos referente a cada veículo, na data do
fechamento, bem como o saldo geral do Contrato.
Relatório por período de consumo de combustível/quilômetro rodado
(solicitado pelo gestor), com comparativo das informações técnicas indicadas
pelo fabricante dos veículos atinentes ao consumo daquele modelo de
veículo.
Relação dos postos de abastecimento e locais de prestação de serviços
credenciados, contendo razão social, nome fantasia, telefone e endereço. A
qualquer momento em que haja um credenciamento ou descredenciamento,
tal alteração deverá constar na listagem atualizada em endereço eletrônico de
livre acesso.
Relatório de Composição da Frota - Este relatório terá como fundamento permitir
ao Gestor identificar a quantidade total de veículos cadastrados no Sistema,
possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante,
Modelo, Versão ou Ano de Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e
por Postos;
Relatório de Histórico de Veículo - Este relatório deverá listar todas as operações
realizadas quer seja por um veículo ou por todos os veículos da frota, contendo as
seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação
do usuário, combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo;
Relatório de Análise de Consumo de Combustível - Este relatório deverá permitir
ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de combustível, a performance dos
veículos em termos de consumo (Km/l) em um determinado período;
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➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota - Este relatório deverá
informar a quilometragem percorrida por veículo da frota em determinado período
definido;
Relatório de Preços Praticados nos Postos - Este relatório deverá identificar os
combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam dentro de uma faixa de
preços estabelecida pela ANP.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento - Este relatório
deverá apresentar a operacionalização dos serviços individualizada por
estabelecimento a fim de identificar inclusive o tipo de operação. Esse relatório deve
ter como opção determinar o total das despesas (em reais) por CNPJ no período,
sendo utilizado para conferência do faturamento e na retenção dos tributos
incidentes sobre a aquisição.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário - Este relatório deverá
apresentar a utilização dos serviços por usuário, identificando inclusive o tipo de
operação efetuada.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo - Este relatório deverá
possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede de estabelecimentos
credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada.
Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo - Este relatório deverá possibilitar
a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação da
quilometragem dos veículos.
Relatório de Desvio de Consumo de Combustível - Este relatório deverá
possibilitar a verificação de eventuais divergências quando da captação da
quantidade de litros abastecidos pelos veículos.
Relatório de Extrato de Conta Portador / Conta Base - O relatório de Conta
Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo e o saldo existente a fim
de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido.
Relatório de Evolução de Despesas da Frota - Este relatório deverá possibilitar a
verificação da evolução de despesas da frota dentro de um determinado período.
Relatórios Especiais - O sistema deverá possibilitar a extração de relatórios
especiais, partindo da base de dados disponibilizada, para desenvolvimento de
gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema.
Outros relatórios de interesse da Prefeitura Municipal.

fff) O sistema será operacionalizado como segue:
➢
➢
➢

➢

os cartões serão cadastrados, com limite de crédito mensal estabelecido.
os usuários utilizarão os serviços da rede de postos credenciados, pagando
diretamente com os cartões.
a personalização do usuário, por meio do sistema de senhas, de forma a
garantir a segurança nas operações de abastecimento, com capacidade para
bloqueio/desbloqueio/troca de senha em, no máximo de 48 (quarenta e oito)
horas;
a geração de relatórios informativos e gerenciais, devendo ser
disponibilizados, por acesso seguro, em endereço eletrônico (na Internet).

2. PREÇO
2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo Único desta Ata.
2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
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2.3 O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site
oficial de compras eletrônicas do Município de CACHOEIRA do Estado da Bahia os preços registrados, para
orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega
do objeto.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta da dotação orçamentária
correspondente a cada órgão ou entidade solicitante, conforme Orçamento Municipal.
3.2. Conforme artigo 9º, § 4°do Decreto Municipal nº 133/2020, na licitação para registro de preços não é
necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato
ou outro instrumento hábil
4. CONTRATAÇÃO

4.1. Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
4.2 O fornecedor será convocado para assinatura do contrato, juntamente com a AFM no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação.
4.3 Os órgãos e entidades solicitarão ao fornecedor, por escrito, através de Autorização de Fornecimento de
Material – AFM, e dentro do prazo de validade do Registro de Preços, os quantitativos dos materiais ou
serviços de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos neste edital e a
ordem de classificação das propostas.
4.4 Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderão
contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida a ordem de
classificação das respectivas propostas.
4.5 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o
instrumento equivalente AFM, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da
convocação, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo a ordem de classificação, e propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos
serviços registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto
Municipal nº 133/2020, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e 8.666/93.
4.6 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo
primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de
classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média de
mercado, o que deverá ser comprovado nos autos.
4.7 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatário com poderes expressos.
4.8 Em consonância com o Decreto Municipal nº 133/2020, os contratos celebrados em decorrência do
Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusive quanto aos
prazos de vigência.
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
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quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1°, do art. 65 da Lei n° 8.666/93, podendo, em caso de necessidade, aplicar este
acréscimo, no caso dos quantitativos do contrato, conforme a legislação mencionada.
4.9 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 O pagamento será à vista, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, com a consequente
disponibilidade dos créditos nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes em papel, conforme cada
secretaria, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado.
5.1.1 Os pagamentos serão efetuados após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada
pelo setor fiscalizador competente e dentro do cronograma de pagamento financeiro. Na data da
apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, CRF de FGTS, da CNDT e
das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com Seguridade Social) e
municipal, sob pena de não pagamento.
5.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
5.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada.
5.4 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
6. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
6.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no art.
65 da Lei Federal 8.666/93.
6.2. A revisão de preços Registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou
por iniciativa da Administração, nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 133/2020, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo
quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial
6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o
órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Pregão Eletrônico nº 032/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

58

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
78 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor de material ou o
prestador de serviço, detentor de preço registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência
das Autorizações de Fornecimento de Material – AFM, respectivamente, para as quais tenha sido
convocado até a data da solicitação de negociação ou cancelamento do preço registrado, ou não comprovar
a veracidade das alegações apresentadas no pleito de negociação.
6.5. No processo de negociação, o fornecedor ou o prestador de serviços somente poderá apresentar novo
preço para o item de sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o
Registro de Preços.
6.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da
Ata de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a
contratação do item.
6.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos
fixados pelo órgão controlador.
6.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado,
quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial,
da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
contrato.
7.1.1 Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços:
a)
anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b)
transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
c)
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
d)
esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
e)
cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios;
f)
solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
7.1.2 Competirá ao Órgão Contratante do Registro de Preços:
a)
anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b)
dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
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c)
adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
d)
promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e)
cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios;
f)
fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g)
ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por
exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
h)
solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
7.1.2.3 – O prazo de entrega dos produtos/serviços será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas,
após a emissão da AFM, sob responsabilidade da empresa, podendo ser prorrogado, por igual
período, desde que, a empresa apresente justificativa e comprovação de possibilidade de não
atendimento, no prazo previsto.
7.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratado, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
7.3 Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
7.4. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo com
as especificações do objeto da licitação.
7.5 O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município.
7.6. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada ao
Órgão Gerenciador do Registro de Preços para adoção das providências cabíveis.
8. PENALIDADES
8.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar
o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II -

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
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8.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal
8.666/93.
8.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
8.5. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I.- não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Preços;
III - o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de Preços, por um
dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
9. RESCISÃO
9.1.
A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal 8.666/93.
9.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.
9.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
na forma do do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial
alteração das condições do mercado.
9.5. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
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9.5.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços, nas
hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram
origem ao Registro de Preços.
9.5.2. Na hipótese prevista no inciso I do item 9.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a
redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor, a comunicação será feita mediante
publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
9.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita, por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório.
9.6.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o
beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços,
sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a
análise do pleito.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas
no processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Cachoeira, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
CACHOEIRA - BA, ____ de ________ de 2022.

_______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

__________________________________
FORNECEDOR
TESTEMUNHA 1: ________________________________ CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ________________________________ CPF: ______________________
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ANEXO 06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de
________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO 07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO 08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à
Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com
o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO 09
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

___________________________________________________________________
Local e data
________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO 10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão...............................da
Prefeitura
Municipal
de
_______,
que
a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Pregão Eletrônico nº 032/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

67

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
87 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ANEXO 11
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

DECLARAÇÃO
(Razão Social)
___________________________________________________________________
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________
Sediada___________________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório
sob a modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Municipio de _________, não
integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.

Pregão Eletrônico nº 032/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

68

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
88 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
ANEXO 12
MINUTA DO CONTRATO N° XXX/2022
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, entidade jurídica de direito público interno, com sede a Rua Ana Nery, 27,
Centro Histórico – Cachoeira – Bahia, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.828.397/0001-56, nesse ato representado
pelo seu Prefeita Municipal, Sra. xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n°
xxxxxxxxxxx e portador do RG n° xxxxxxxxxxx, doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado
a Empresa ___________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ___.___.___/___-__, neste ato representada por
seu Sócio Gerente, __________________________, portador do RG ___________________ e CPF
________________, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato para fornecimento, devidamente autorizado mediante PREGÃO ELETRÔNICO RP Edital
nº 032/2022 e Processo Administrativo nº 140/2022, Tipo MENOR PORCENTUAL DE DESCONTO
SOBRE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, Lei Federal nº 10.520/02, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 alterada pela Medida Provisória
nº 926, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 133/2020, e pelas demais disposições pertinentes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO
ELETRÔNICO, COM CONTROLE OPERACIONAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, BEM
COMO, TIQUETE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA
DE VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA, de acordo com as especificações constantes
do Anexo I do Instrumento Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros
§2º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1°, do art. 65 da Lei n° 8.666/93, podendo, em caso de necessidade, aplicar este
acréscimo, no caso dos quantitativos do contrato, conforme a legislação mencionada.
§3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O Serviço/fornecimento será efetuado de forma imediata, de acordo com a requisição da SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO e demais secretarias participantes, quanto ao disposto no termo de
Referencia do Edital PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022, parte integrante deste
contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento/serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da
AFM nº XXX/2022.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
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CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária,
conforme Orçamento Municipal de 2022:
Projeto/Atividade: xxxxx
Elementos de despesas: xxxxxx
Fonte de Recurso:xxxxxx
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
§1º O pagamento será à vista, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, com a consequente
disponibilidade dos créditos nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes em papel, conforme cada
secretaria, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§3º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou
por iniciativa da Administração, nos termos do art. 21 do Decreto Municipal nº 133/2020, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo
quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
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b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar
as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais necessários para a execução do objeto;
j) trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado;
k) oferecer garantia e assistência técnica aos materiais objeto deste contrato, através de rede autorizada
do fabricante, identificando-a;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens/materiais;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;
n) Além das obrigações acima, a CONTRATADA obriga-se a atender ao disposto no termo de
Referencia do Edital PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022, parte integrante
deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo,
10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua
assinatura.
d) Além das obrigações acima, a CONTRATANTE obriga-se a atender ao disposto no termo de
Referencia do Edital PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022, parte integrante
deste contrato
CLÁUSULA NONA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS
A forma de execução do presente contrato será a de serviços/fornecimentos de forma imediata pelo sistema
de registro de preços, sendo que, o prazo de entrega dos produtos será de no máximo 05 (cinco) dias
corridos, após a emissão da AFM, sob responsabilidade da CONTRATADA, podendo ser prorrogado,
por igual período, desde que, a empresa apresente justificativa e comprovação de possibilidade de
não atendimento, no prazo previsto.
Da execução da ata/contrato:
a) A CONTRATADA deverá fornecer, de imediato, 20 (vinte) cartões eletrônicos, conforme,
secretarias, a serem definidas no momento da contratação, que não poderão ser cobrados, pois,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)

seu valor deverá estar incluso na taxa de administração do gerenciamento da frota. A quantidade
de cartões confeccionados poderá aumentar ou diminuir conforme necessidade da Prefeitura
Municipal.
Oferecer treinamento, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, aos portadores
dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos e utilitários, bem como
orientá-los sobre sua correta utilização sem custo nenhum para a CONTRATANTE, em prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis, após a assinatura do contrato;
A CONTRATADA deverá disponibilizar os créditos solicitados em até 48 (quarenta e oito) horas,
após o recebimento de cada pedido, que será efetivado, obrigatoriamente, por escrito por correio
eletrônico oficial;
A CONTRATADA deverá fornecer 10 (dez) cartões adicionais (“Reserva”) para utilização em
casos excepcionais (locações de outros veículos, troca de veículos, perda, roubo, danos, etc.) e
devidamente autorizados pela Prefeitura Municipal, os quais não poderão ser cobrados.
Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação, tal como sistema
eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimentos, que
servirão como meio de pagamento na rede de postos credenciados, com exceção dos cartões
“Reserva”, mencionado na alínea anterior.
Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha ou dispositivo, que não
permita abastecimento por responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores do
contrato, durante qualquer operação realizada na rede credenciada.
Os cartões deverão, sem custo algum para Prefeitura Municipal, conter a identificação expressa
do órgão.
A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões
dos usuários do sistema.
Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da CONTRATADA deverão
por esta serem reembolsados, não existindo nenhuma relação financeira entre a Prefeitura
Municipal e tais fornecedores prestadores dos serviços.
Em caso de perda ou furto de cartões, a Prefeitura Municipal comunicará à CONTRATADA por
e-mail, telefone ou por escrito, através de documento oficial. Após a comunicação, a Prefeitura
Municipal não se responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá
fornecer um novo cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, o qual, não
poderá ser cobrado.
No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis através do cartão eletrônico
magnético ou com chip, a CONTRATADA deverá possuir outro sistema que permita o
pagamento dos combustíveis. O prazo máximo aceito para pagamento dos combustíveis nessa
situação será de até 30 (trinta) minutos.
Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em
geral, em rede credenciada de postos, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos
pertencentes a Prefeitura Municipal;
Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal,
compreendendo a implantação e gestão de sistema tecnológico específico, com metodologia de
cadastramento dos veículos e dos gestores, bem como controle da logística, possibilitando, em
caráter contínuo, o abastecimento dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do
contrato, contemplando:
Rede de Postos Credenciados idoneamente para o fornecimento dos combustíveis destinados
aos veículos da Prefeitura Municipal;
Sistema para gestão da frota, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento de forma
automática, reduzindo a intervenção humana;
Identificação automática do veículo, da data e da hora do abastecimento, da identificação do
posto, do volume abastecido e do hodômetro do veículo;
Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos
fiscalizadores indicados pela Prefeitura Municipal;
Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de frota, possibilitando o
lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que
permitam o controle total dos gastos;
Disponibilizar a Prefeitura Municipal relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para
cada veículo, contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de
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v)

w)
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y)

z)

aa)

bb)

cc)
dd)
ee)

ff)
gg)

hh)

ii)

jj)
kk)

combustível, hodômetro no momento do abastecimento, relação Km/l, local, hora e data de cada
abastecimento.
Incluir ou excluir veículos e usuários do cartão a critério da Prefeitura Municipal durante toda a
execução do contrato.
Proporcionar abastecimento de combustível no estado da Bahia, bem como em outros estados;
Efetuar o abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de forma parcelada, obedecendo
às normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, nos postos credenciados pela
CONTRATADA, não se admitindo recusa do posto credenciado em decorrência de sobrecarga
na sua capacidade instalada.
Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente,
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado,
contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem como a
presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados se
deverão ser substituídos sem custo para Prefeitura Municipal no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa.
Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico e
equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do serviço.
Disponibilizar, quando necessário, em regime de comodato, a instalação de equipamentos
eletrônicos nos veículos da Prefeitura Municipal, realizando este procedimento sempre que
possível na Capital, ficando os custos de deslocamento por conta da Prefeitura Municipal.
Efetuar eletronicamente a operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de
controle de abastecimento, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação de
dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores.
O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de
combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de
combustível, litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação da
quilometragem, a identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das
vias, que será destinada a Prefeitura Municipal.
Fornecer combustível para os veículos e máquinas cadastrados no sistema de gerenciamento
eletrônico em postos credenciados pela CONTRATADA, em conformidade com a quantidade de
veículos informada pela Prefeitura Municipal.
Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade
com os sistemas operacionais da Prefeitura Municipal para permitir a importação de dados.
Abastecer, em caráter eventual, os veículos, mediante autorização expressa pela Prefeitura
Municipal através de requisição própria.
Para atender às excepcionalidades da Prefeitura Municipal, o sistema deverá possuir previsão
para lançamento manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema
informatizado no local de abastecimento.
Indicar os horários de funcionamento de sua rede de postos credenciados, bem como, em
destaque, aqueles que trabalham em sistema de 24 horas.
Autorizar o abastecimento dos veículos conforme necessidades e metas de serviço, cuja
periodicidade será acompanhada pela Prefeitura Municipal, mediante o relatório gerencial
emitido pela CONTRATADA, especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
O abastecimento indevido de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão
suportadas pela CONTRATADA.
A Prefeitura Municipal desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos
efetuados depois da comunicação de dano físico, perda ou extravio ao suporte técnico da
CONTRATADA.
Credenciar rede de postos certificados pela ANP para o fornecimento, todos os dias da semana,
dos combustíveis contratados.
Não ultrapassar o limite de crédito estabelecido em R$ ou LITRAGEM pela Prefeitura Municipal,
para cada veículo ou máquina da sua frota, sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme
o caso. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito
serão de total responsabilidade da CONTRATADA.
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ll)

Permitir, através do sistema de gerenciamento, alterações nos limites inseridos inicialmente a
qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura Municipal.
mm)
O fornecimento de combustível deverá ser executado na rede de postos de
atendimento credenciados pela empresa, na cidade de Cachoeira - Bahia e em outras
cidades, aptos a abastecer álcool, gasolina comum e óleo diesel.
nn) Os cartões e tíquetes serão personalizados com o nome da Prefeitura Municipal de
Cachoeira - Bahia.
oo) A CONTRATADA no ato da contratação, deverá ter credenciado no mínimo 01 (um) posto com
distância máxima de até 10 Km (dez quilômetros) da Prefeitura Municipal, e no mínimo 01 (um)
posto na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia para onde é feita a maioria das viagens,
sendo que, a rede de postos credenciados, também, no estado da Bahia, deverá ser
apresentada, antes da homologação do objeto.
pp) Os veículos serão abastecidos conforme necessidade e metas de serviço a cumprir, cuja
periodicidade será observada mediante relatório gerencial emitido pela CONTRATADA,
especialmente quanto à quilometragem e à litragem.
qq) O início do fornecimento de combustíveis ocorrerá em até 48 horas, após a assinatura do
Contrato, conforme crédito nos cartões e/ou disponibilidade dos tíquetes, podendo esse prazo
ser prorrogado por apenas uma vez se for de interesse da Administração Municipal.
rr) Os valores e quantidades estimados são apenas para fins de referência, podendo haver variação
na execução do contrato; no entanto, só será pago o que efetivamente for consumido.
ss) O controle e a segurança dos sistemas de serviço deverão ser executados com base nos
parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
➢ Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que
não sejam autorizados pela Prefeitura Municipal, permitindo o controle sobre todos
os abastecimentos;
➢ Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pela Prefeitura
Municipal para terem acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de
abastecimento;
➢ Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento,
para qualquer operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do
usuário;
➢ Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos, imediatamente
após solicitação da Prefeitura Municipal, o que somente poderá ser feito pelos
representantes indicados pela Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do
contrato, sempre que houver necessidade;
➢ O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado,
será considerado falha do sistema e não será suportado pelo Prefeitura Municipal;
➢ Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do
abastecimento, identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro do
veículo, de forma automática sem intervenção humana;
➢ O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis, junto à
rede de postos credenciados, por meio de mecanismos instalados nos veículos ou
senhas pessoais dos condutores autorizados;
➢ A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como
repassá-los a terceiros, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da
Administração da Prefeitura Municipal.
tt) O funcionamento do sistema deverá ocorrer de acordo com os parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
➢ A CONTRATADA colocará à disposição da Prefeitura Municipal, para utilização
durante o prazo da vigência contratual, a infraestrutura necessária à prestação dos
serviços;
➢ A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento online, deverá tornar-se
disponíveis relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de
quilometragem, etc.), e das despesas de abastecimento por tipo de combustível de
cada um dos veículos da frota;
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➢

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE sistema que
permita a consolidação dos dados, a concentração e a emissão de relatórios da
forma que o Prefeitura Municipal indicar;
➢ A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização
dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do
veículo, datas e horários, além do tipo de combustível;
➢ Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a
responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos são de
responsabilidade da CONTRATADA, se esta tiver dado causa, por sua culpa ou
dolo, deverá por eles responder;
➢ A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e
usuários indicados pela Prefeitura Municipal quanto à utilização do gerenciamento
de todo o sistema e respectivos softwares, bem como dos equipamentos que
deverão observar as disposições consignadas nos manuais e procedimentos que os
acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução
dos serviços, sem que isso implique Acréscimo aos preços contratados;
➢ O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser
disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes
requisitos básicos:
• Identificação do veículo, dos usuários e do posto, informação do volume
abastecido, da data e hora do abastecimento e da média de quilometragem
do veículo;
• Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados
no item anterior;
• Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem,
inclusive, a média de consumo de cada veículo entre abastecimentos;
• Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no
veículo indicado;
• Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam
cadastrados na frota da Prefeitura Municipal;
• Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o
combustível para o qual estão autorizados.
uu) A CONTRATADA deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias
que permitam os seguintes serviços:
• Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC;
• Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão;
• Segunda via de cartão;
• Crédito extra ou retirada de crédito; e
• Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões.
vv) O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de
uma senha válida do usuário;
ww)O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito
pela Prefeitura Municipal responsável pelo gerenciamento dos serviços;
xx) Sempre que houver necessidade deverá ser possível a troca de senha de acesso;
yy) O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos postos de
abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de identificação
eletrônica;
zz) O sistema deverá prover meios para que A Prefeitura Municipal possa limitar, por unidade
usuária e por veículo, a quantidade a ser abastecida.
aaa)
Os Talões de Tíquetes terão um prazo mínimo de validade de 90 (noventa) dias após a
sua emissão com valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), sendo que, este valor poderá ser
alterado, conforme acordo entre as partes.

Pregão Eletrônico nº 032/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

75

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
95 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
bbb)
Os cartões eletrônicos e tíquetes deverão estar aptos a abastecer qualquer tipo de
combustível, devendo ser registrado o valor constante da bomba no posto de gasolina
comum, para o dia do abastecimento;
ccc)
A CONTRATADA deverá separar os tipos de combustíveis por cota e por cartão de
abastecimento, de acordo com as informações prestadas pela Administração através do
consumo estimado anual;
ddd)
O sistema (software) deverá disponibilizar relatório das operações realizadas,
contendo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
eee)

Local do abastecimento;
Quantitativo de litros;
Valor do abastecimento;
Quilometragem por abastecimento;
Saldo do Cartão.
consumo ou serviço executado;
custos;
identificação do veículo;
identificação do(s) servidor(es) portador(es) do cartão;
odômetro, data, hora e local do consumo ou serviço executado;
controle do consumo de combustível/km rodado.

O software deverá disponibilizar os seguintes relatórios e informes:
➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

Relatório do consumo de combustível (e demais serviços) por veículo,
expresso em litros (serviço) e em reais, contendo data, hora e local de
abastecimento (serviço), bem como a identificação do servidor portador do
cartão. Este relatório consolidado deverá ser referente ao respectivo período
do faturamento.
Relatório mensal dos saldos de créditos referente a cada veículo, na data do
fechamento, bem como o saldo geral do Contrato.
Relatório por período de consumo de combustível/quilômetro rodado
(solicitado pelo gestor), com comparativo das informações técnicas indicadas
pelo fabricante dos veículos atinentes ao consumo daquele modelo de
veículo.
Relação dos postos de abastecimento e locais de prestação de serviços
credenciados, contendo razão social, nome fantasia, telefone e endereço. A
qualquer momento em que haja um credenciamento ou descredenciamento,
tal alteração deverá constar na listagem atualizada em endereço eletrônico de
livre acesso.
Relatório de Composição da Frota - Este relatório terá como fundamento permitir
ao Gestor identificar a quantidade total de veículos cadastrados no Sistema,
possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante,
Modelo, Versão ou Ano de Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e
por Postos;
Relatório de Histórico de Veículo - Este relatório deverá listar todas as operações
realizadas quer seja por um veículo ou por todos os veículos da frota, contendo as
seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação
do usuário, combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo;
Relatório de Análise de Consumo de Combustível - Este relatório deverá permitir
ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de combustível, a performance dos
veículos em termos de consumo (Km/l) em um determinado período;
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➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota - Este relatório deverá
informar a quilometragem percorrida por veículo da frota em determinado período
definido;
Relatório de Preços Praticados nos Postos - Este relatório deverá identificar os
combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam dentro de uma faixa de
preços estabelecida pela ANP.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento - Este relatório
deverá apresentar a operacionalização dos serviços individualizada por
estabelecimento a fim de identificar inclusive o tipo de operação. Esse relatório deve
ter como opção determinar o total das despesas (em reais) por CNPJ no período,
sendo utilizado para conferência do faturamento e na retenção dos tributos
incidentes sobre a aquisição.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário - Este relatório deverá
apresentar a utilização dos serviços por usuário, identificando inclusive o tipo de
operação efetuada.
Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo - Este relatório deverá
possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede de estabelecimentos
credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada.
Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo - Este relatório deverá possibilitar
a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação da
quilometragem dos veículos.
Relatório de Desvio de Consumo de Combustível - Este relatório deverá
possibilitar a verificação de eventuais divergências quando da captação da
quantidade de litros abastecidos pelos veículos.
Relatório de Extrato de Conta Portador / Conta Base - O relatório de Conta
Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo e o saldo existente a fim
de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido.
Relatório de Evolução de Despesas da Frota - Este relatório deverá possibilitar a
verificação da evolução de despesas da frota dentro de um determinado período.
Relatórios Especiais - O sistema deverá possibilitar a extração de relatórios
especiais, partindo da base de dados disponibilizada, para desenvolvimento de
gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema.
Outros relatórios de interesse da Prefeitura Municipal.

fff) O sistema será operacionalizado como segue:
➢
➢
➢

➢

os cartões serão cadastrados, com limite de crédito mensal estabelecido.
os usuários utilizarão os serviços da rede de postos credenciados, pagando
diretamente com os cartões.
a personalização do usuário, por meio do sistema de senhas, de forma a
garantir a segurança nas operações de abastecimento, com capacidade para
bloqueio/desbloqueio/troca de senha em, no máximo de 48 (quarenta e oito)
horas;
a geração de relatórios informativos e gerenciais, devendo ser
disponibilizados, por acesso seguro, em endereço eletrônico (na Internet).

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da
Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
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entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
§2º O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao limite
estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três)
membros.
§3º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou
ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida
garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada
o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta
do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade de Cachoeira, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
Local (município), ____ de ________ de 2022.
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___________________________________________
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
REPRESENTANTE – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
__________________________________________
EMPRESA
REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
____________________________________
NOME:
CPF:

___________________________________
NOME:
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA - BAHIA
CNPJ: 13.828.397/0001-56
AVISO DE ABERTURA – CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - A
Prefeitura Municipal de Cachoeira - Bahia, torna público que, receberá na
COPEL, situada na Rua Ana Nery, nº 27, (Centro Histórico), no dia 05 de julho
de 2022 às 09:00 horas, propostas devidamente lacradas para A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA. O Edital
estará
disponível
gratuitamente
no
site
http://
www.cachoeira.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Cachoeira - Bahia, 02 de junho
de 2022. Informações através do telefone – (75) 3241-2269. E-mail:
licitacaocachoeira2021@gmail.com. Poliana Almeida Moura – Presidente da
COPEL.
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PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA, através da Comissão Permanente de
Licitação, nomeada pelo Decreto nº 137/2021, torna público que no dia 05 de julho de 2022 ás 09
horas, Horário do Estado da Bahia, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na sala da
Comissão de Licitação, situada na Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000, para
receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e “B” da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 002/2022, do tipo menor preço global por lote e na forma de execução indireta, sob
regime de Empreitada por Preço unitário, referente aos serviços especificados neste Edital,
conforme solicitação expressada no Processo Administrativo nº 134/2022. Os recursos para
pagamento dos serviços Objeto desta Licitação correrão à conta do:

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2068/2081
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 00/42/24
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1. INTRODUÇÃO
1.1.
Está licitação sob a modalidade “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, será regidas pelos
instrumentos legais abaixo estabelecidos:
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações Posteriores.
- Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
- Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
- e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
- Contrato entre o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BAHIA e a CONTRATADA
- Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento
1.2.
Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar,
aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado
determinado a seguir:


PMC: Prefeitura Municipal de CACHOEIRA.



CPL: Comissão Permanente de Licitação.



PROJU: Procuradoria Jurídica.


CONTRATANTE / LICITADORA, AGENTE PROMOTOR: PMC/SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE: Empresa que apresenta Proposta para os
serviços da presente Licitação.

CONTRATADA: Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os
serviços, mediante assinatura de "Contrato".

FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE e/ou prepostos
credenciados por ela, para realização da fiscalização dos serviços, Objeto da presente Licitação. A
Fiscalização na execução de ensaios com a finalidade de assegurar a qualidade do serviço,
obediência às normas, especificações, prazo de entrega e demais dados informados pela(s)
PROPONENTE(s) em sua(s) Proposta(s).
 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
 CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.


CRC - Conselho Regional de Contabilidade.



ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.



INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.

1.2.1 - Cópia da íntegra deste Edital e seus anexos estará disponível no Diário Oficial do Município,
incluindo Planilha orçamentária com quantitativos e estimativa de preços, planilha de BDI,
memorial descritivo com especificações técnicas, e, demais peças atinentes ao objeto.
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1.2.2 - Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior será disponibilizado no
portal de transparência do Município eximindo-se a PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
MEIO AMBIENTE, de qualquer responsabilidade pelo não cumprimento, pelas empresas
interessadas, ao aludido neste subitem.
1.2.3 - A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos
disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos.
1.3.

A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.

1.4.O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO ficará responsável pela supervisão e medição
dos componentes relativos aos serviços do Objeto deste Edital.
1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão
obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo
para apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua
elaboração.
1.6.
A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMC/SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, no caso de nenhuma proposta atender ao Objeto das
especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público
decorrentes de fato devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada
ilegalidade insanável.
1.7.
O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus
adquirentes, deverá ser solicitada por escrito e encaminhadas a CPL através Comissão de
Licitação, situada na Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000 ou pelo e-mail:
licitacaocachoeira2021@gmail.com.
2. OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário, visando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO
INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA, conforme Planilhas (Anexo I), memorial
descritivo, projetos e demais documentos e anexos constantes deste edital de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 002/2022, motivado pelo Processo Administrativo nº 134/2022.
2.2.
Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela CONTRATANTE
neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem
necessários à perfeita execução dos serviços, os quais deverão ser avaliados na elaboração das
composições de preço da PROPONENTE, não cabendo alegação de insuficiência ou
desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus
anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela CONTRATADA
sem quaisquer ônus para a PMC, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou
qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.
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3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO
3.1.

Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitadas, correrão à conta:

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2068/2081
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 00/42/24
3.2 O valor total Máximo do Orçamento Básico Objeto deste Edital é de R$ 4.195.620,40 (quatro
milhões cento e noventa e cinco mil seiscentos e vinte reais e quarenta centavos). Não serão
aceitas propostas com valores superiores aos valores constantes na Planilha Orçamentária, sendo
que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso
X do Art. 40 e inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93.
4. TIPO DE LICITAÇÃO
4.1. – A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo “MENOR PREÇO GLOBAL por
lote", conforme o artigo 45, parágrafo 1°, inciso I e com regime de execução indireta por
“EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme artigo 10, inciso II, letra “b”, da Lei nº 8.666, de
21.06.93 e suas alterações posteriores.
5. PRAZO
5.1.
O prazo de vigência dos serviços Objeto desta Licitação, contados da data da emissão da
ordem de serviço pela PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE é de até
12 (doze) meses prorrogáveis com base no artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.
5.1.1.

O prazo de execução dos serviços Objeto desta Licitação é de 12 (doze) meses.

5.2.
O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, após aprovação da
PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, observando-se o item 14.2
deste Edital e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:
a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
MEIO AMBIENTE de CACHOEIRA;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE de CACHOEIRA;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE de CACHOEIRA em documento
contemporâneo à sua ocorrência;
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f) omissão ou atraso de providências a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO
AMBIENTE de CACHOEIRA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte,
diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.
5.3.
As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da data da sua entrega.
5.4.
Na hipótese da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, não
convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra na ordem de classificação,
no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a data da abertura das propostas, as
Licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser
acordada com a LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta.
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.
Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais através de
representantes devidamente credenciados (conforme modelo ANEXO II) que atenderem
integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:
a) Só poderá deliberar em nome do proponente na sessão, podendo praticar os atos pertinentes ao
certame, o representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório junto à COPEL, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
b) Apresentação de documento de identificação com foto do representante legal para esta
sessão, e do contrato social da empresa, visando comprovar a compatibilidade com o objeto
deste certame, sendo que, sua ausência irá penalizar a empresa interessada, no não
credenciamento do seu representante.
c) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular ou Carta de Credenciamento (ANEXO II) com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
d) O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes
de "Proposta" e "Documentos de Habilitação".
e) A empresa deverá comprovar a sua qualificação de micro ou pequena empresa, quando
for o caso, sendo que, não será aceita declaração simples do contador.
f) A empresa deverá apresentar declaração de enquadramento da sua qualificação de micro ou
empresa de pequeno porte juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida a
menos de 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas deste edital.
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g) Apresentação de declaração da empresa, obrigatoriamente, de que tem pleno conhecimento do
Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em
que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente,
qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução do serviços, sob pena
de não credenciamento do representante, em caso de não apresentação do documento exigido. A
empresa poderá agendar visita (não obrigatória), ao município, visando conhecer as condições
locais, acima mencionadas.
6.1.2 – Em obediência ao estabelecido na Lei Federal, nº 13.726 de 8 de setembro de 2018, os
documentos para credenciamento de representantes, que, não forem apresentados
autenticados em cartório, poderão, ser apresentados, da seguinte forma:
I. Em cópia simples para autenticação de documento, cabendo ao agente administrativo,
mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a sua autenticidade;
6.1.3 - No caso de documentos de propostas e/ou habilitações de proponentes, tais
autenticações, poderão ser realizadas da mesma forma, mencionada no inciso acima, desde
que, seja apresentada até um dia útil antes da data da sessão, vedadas as suas
autenticações, no momento e/ou durante a sessão.
6.2.
Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e
as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as
declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis
federal, estadual, distrital ou municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência
ou em fase de dissolução ou liquidação.
6.3.

Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

6.4.

Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

6.5.
Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de
um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
6.6.
É vedada a subcontratação de serviços a terceiros, sem a prévia concordância do
CONTRATANTE manifestada por escrito.
6.6.1. Em caso de subcontratação, para serviços deste contrato, a mesma somente, poderá
ocorrer com anuência e autorização prévia da Administração e, obrigatoriamente, para micro
e pequenas empresas, conforme estabelece a Lei Federal nº 147/2014;
6.7.
Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que
tenham elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração.
6.8
A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.
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6.9
Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua
documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da
CPL.
6.10
No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as
LICITANTES, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. As
LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por
prepostos munidos de Carta de Credenciamento (Anexo III), para todos os atos da licitação,
firmada pelo representante legal da empresa, sendo que, a ausência de qualquer dos documentos
exigidos, ensejará no não credenciamento do representante da empresa interessada.
6.11
A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de
participar do presente Certame, ficando o mesmo, entretanto, impossibilitado de responder pela
LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.
6.12
As empresas que não atenderem ás exigências para credenciamento terão os seus
envelopes aproveitados e analisados, mas, não poderão se manifestar sob qualquer tema,
nem rubricar documentos, sendo que, destas análises poderão ser habilitados ou não e,
terem suas propostas classificadas ou não, conforme o caso.
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
7.1.
Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em
envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de
Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes
indicações:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 002/2022
NOME DA PROPONENTE:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 002/2022
NOME DA PROPONENTE:
7.2.
As propostas apresentadas após a hora marcada no Aviso de Licitação, não serão
recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.
7.3.
Os documentos dos ENVELOPES “A” - HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇOS,
serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.
7.3.1. – Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa
encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.
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7.3.2. – Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados
em 1 (uma) via original (sendo aceita cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial) e encadernados, com todas as folhas
rubricadas e numeradas em ordem crescente, apresentando, ao final, um termo de encerramento,
declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a
titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto dos serviços em licitação
com a indicação dos elementos cadastrais.
7.3.3. – O ENVELOPE “B” conterá a PROPOSTA DE PREÇOS que deverá ser apresentada em 1
(uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante,
encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de
encerramento, declarando, obrigatoriamente, o número de folhas que o compõem, devendo conter
na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto dos serviços em
licitação com a indicação dos elementos cadastrais. Todos os preços serão apresentados em
algarismo sem rasuras ou entrelinhas, na Planilha de Preços Unitários e Global (Anexo I).
7.3.4. – Os preços deverão ser fixados em Real.
7.3.5. – Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de
Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no
item 9.1.
7.4. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A
PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE não será responsável por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os seus resultados.
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"
8.1.
As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos
especificados a seguir:
. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
. Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
. Documentação Complementar.
8.1.1.

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)

Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa;

b)

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c)
Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidada em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos comprobatórios
da eleição de seus administradores;
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d)
Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de
Composição da Diretoria em exercício;
e)
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
f)
Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, comprovando a
delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e
propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor (es).
8.1.2.

DA REGULARIDADE FISCAL

IProva de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
IIProva de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011, em
plena validade;
IIIProva de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida Ativa da
União, PGFN e Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE;
IV-

CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

VComprovante de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual, se
houver este último, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
VIO cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual não se confunde com a certidão
negativa de débitos, sendo dois (02) documentos distintos
8.1.2.1. As certidões deverão ser apresentadas no original ou em cópias autenticadas ou em cópias
simples acompanhadas dos seus originais para autenticação pela Comissão de Licitação, e valerão
nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa)
dias corridos, contados de sua expedição.
8.1.2.2. A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar
das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação,
desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a
documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao
estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.
8.1.2.3 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a CPL – Comissão de Licitação verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
8.1.2.4. As consultas aos cadastros deverão ser realizadas em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
8.1.2.4.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.1.2.4.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.1.2.4.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
8.1.2.5 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.1.2.6 Os documentos da habilitação cadastral, acima indicados, deverão ser
acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de Registro da LICITANTE e do(s) responsável (is) técnico(s) (Engenheiro Civil ou
Arquiteto) conforme atividades profissionais compatíveis para este objeto, no Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
(devidamente, em plena validade) ou Conselho, juntamente com carteira de identificação do CREA.
Na Certidão de Registro da Licitante, junto ao CREA ou CAU, obrigatoriamente, deverá
constar o nome do responsável técnico detentor dos atestados a serem apresentados;
b) Certidão de Registro do(s) responsável (is) técnico(s) (Engenheiro Ambiental) conforme
atividades profissionais compatíveis para este objeto, no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente, em plena validade), juntamente com carteira de
identificação do CREA.


Tendo em vista a compatibilidade do profissional para este objeto, cumpre pontuar a
obrigatoriedade do engenheiro ambiental decorrente dos serviços pontuados no item 2.2, 3
e 7 da planilha orçamentária, que de acordo com o art. 01 da Resolução 310 de 23 de julho
de 1986 que se subscreve as atribuições de Engenheiro Ambiental, não guardando
qualquer pertinência com outras áreas do ramo de engenharia e arquitetura, notadamente,
Engenheiro Civil e Arquiteto.

c) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato que
inabilitará todas as envolvidas
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d) Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do
objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, mediante: relação dos serviços executados
(Anexo IV), sob pena de inabilitação, e atestados fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão de Acervo Técnico,
expedido pelo CREA, em nome do responsável técnico da empresa;
e) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. Para a
comprovação de similaridade, os atestados deveram demonstrar experiência em execução de
serviços considerados como parcelas de maior relevância, executadas a qualquer tempo, mediante
apresentação de relação dos serviços executados (Anexo IV), sob pena de inabilitação sendo que,
os mesmos deverão estar grifados com a finalidade de facilitar a conferência pela comissão
de licitação:
Parcelas de maior relevância profissional:
I.

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE JAZIDA;

II.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M.
AF_07/2020;

III.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA);

IV.

REGULARIZAÇÃO
E
COMPACTAÇÃO
DE
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019;

V.

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (JAZIDA);

VI.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019;

SUBLEITO

DE

SOLO

f) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica obrigatoriamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do
mesmo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo à execução de serviços de engenharia, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme reiteradas decisões do TCU –
Tribunal de Contas da União (Acórdão 2326/2019). Para a comprovação, os atestados deveram
demonstrar obrigatoriamente, experiência em execução de serviços considerados como parcelas
de maior relevância os itens a seguir sob pena de inabilitação:
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Parcelas de maior relevância operacional:

QTD mínima
Atestado
Serviço

Und.

Total do
serviço

50%

ESCAVAÇÃO
HORIZONTAL,
INCLUINDO
ESCARIFICAÇÃO,
CARGA,
DESCARGA
E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M.
AF_07/2020

m³

31.040

15.520

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10
M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA)
M3XKM

522.985

261.492,50

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

m²

155200

77.600

ESCAVAÇÃO E CARGA
CATEGORIA (JAZIDA)

m³

38.800

19.400

m³

23.280

11.640

DE

MATERIAL

DE

1ª

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) EXCLUSIVE
SOLO,
ESCAVAÇÃO,
CARGA
E
TRANSPORTE. AF_11/2019

F1) Obrigatoriamente, o(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações
básicas:
 Nome do contratado e do contratante;
 Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no
CREA;
 Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
 Localização da obra ou dos serviços;
 Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
 Data do início e término dos serviços.
g) A comprovação de que o Profissional detentor de atestado de Responsabilidade Técnica integra
o quadro permanente da empresa será feita com os seguintes documentos:
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Profissional registrado:



Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes;
Ficha de Registro de Empregado;
Profissional contratado:



Contrato de prestação de serviços celebrado anterior a data sessão.
Observações:
No caso de contrato de prestação de serviços - obrigatório as assinaturas (contratante e
contratado);
No caso de sócio - é dispensável a apresentação do contrato;
No caso de apresentação de Carteira de Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já
autenticada das páginas onde constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e
remuneração atualizada;
No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto, dados
pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável
pelo RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;
h) Apresentar Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, acompanhada das
declarações específica para esta licitação (fazer menção obrigatória à Concorrência
002/2022/Cachoeira/Ba), de cada profissional, autorizando a inclusão do seu nome na equipe
técnica, devidamente assinada, e, obrigatoriamente, com firma reconhecida, bem como,
comprovação de vínculo, sob pena de inabilitação. A Equipe Técnica deve conter no mínimo;


01 (um) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto responsável técnico da empresa conforme certidão do



01 (um) Engenheiro Ambiental responsável técnico da empresa;



01 (um) Engenheiro ou técnico de Segurança responsável técnico da empresa (no caso de

CREA/CAU Pessoa Jurídica indicando o nome do mesmo;

engenheiro, apresentar registro válido no CREA e, no caso de técnico, apresentar registro válido
no CREA ou registro no MTE, sob pena de inabilitação, quanto à ausência dos registros);


01 (um) Encarregado Geral;

i) Apresentar Relação mínima de equipamentos, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa.
j) Atestado de Visita Técnica/Vistoria1: O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados
os serviços, em companhia de servidor(a) da Prefeitura Municipal, conforme designação da
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autoridade competente, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão, com o
objetivo de se inteirar do local, condições e do grau de dificuldade existentes para execução do
objeto, mediante prévio agendamento de horário, exclusivamente, pelo correio eletrônico
licitacaocachoeira2021@gmail.com
k) Realizada a Visita Técnica/Vistoria, de natureza facultativa, será fornecido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, atestando que o Responsável pela a Empresa
visitou o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todas as obrigações
do objeto da Licitação.
l) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria aos locais onde serão executados os
serviços, deverá apresentar uma Declaração (conforme o modelo do Anexo VI) de que
conhece as condições dos locais para a execução do objeto, bem como das implicações
técnicas e financeiras para execução dos serviços com firma reconhecida. Os licitantes não
poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Licitação.

i) Apresentar Relação mínima de equipamentos, devidamente assinada pelo representante legal da
empresa;
j) Apresentar Termo de Compromisso, pela licitante, no qual fique claramente evidenciada a
obrigação de possuir instalações no Município, até a data do início dos serviços e durante toda a
execução do contrato, para cumprimento do objeto da licitação, caso venha sagrar-se vencedora
de licitação.
l) Declaração autêntica da empresa, obrigatoriamente, de que, tem pleno conhecimento do Edital e
seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das
obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra
para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, qualquer tipo de
compensação, em razão de dificuldades para a execução dos serviços.
8.1.4.

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com
respectiva demonstração do resultado do exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado do Termo de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio
qualificado para tanto e contador, com respectivo CRP válido. Quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á a atualização dos valores, por
índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras, por balancetes ou
balanços provisórios. Em se tratando de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial e com o CRP do contador. Esta exigência acima
se aplica também, para empresas optantes pelo Simples.
8.1.4.2. Considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, as licitantes deverão
incluir no Envelope nº 01 a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE do exercício anterior, a
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fim de ratificar o atendimento às exigências da LC nº 123/2006. O balanço deverá estar assinado
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;
8.1.4.3. Certidões negativas de falência ou recuperação judicial , ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedidas pelo Distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, e
insolvência expedida a menos de 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva pesquisa do Cartório
em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que
não têm prazo de validade próprio.
8.1.4.4. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante
Circulante

+

Passivo

Não

+

Passivo

Não

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante
Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo
Circulante

8.1.4.4 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
8.1.4.5. Os índices de que trata o item 8.1.4.4 serão calculados pela LICITANTE e confirmados
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a identificação do seu nome e
do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, constantes no documento de
apresentação dos cálculos, obrigatoriamente, em papel timbrado da empresa, sob pena de
inabilitação.
8.1.4.6. Os licitantes, independente de porte, atividade ou forma de tributação, deverão
apresentar notas explicativas quando das demonstrações contábeis, conforme Resoluções CFC n°
1.185/09 – NBC TG 26, N° 1.255/09 – NBC TG 1000, 4° do Art. 176 da Lei N°. 6.404/76.
8.1.4.7. A empresa deverá apresentar declaração de enquadramento da sua qualificação de
micro ou empresa de pequeno porte, assinado pelo seu representante legal e pelo seu contador
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juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida a menos de 30 (trinta) dias da
data de abertura das propostas deste edital.
8.1.4.8. Os licitantes deverão apresentar declaração firmada pelo contador da Licitante em papel
timbrado da mesma, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos
correspondentes aos índices especificados, foram extraídos do balanço do ultimo exercício social já
exigível.
8.1.4.9. Relação dos compromissos assinados pelo licitante que importem diminuição de
capacidade operativa ou absorção de Disponibilidade Financeira.
8.1.4.10. Resultado da DFL, calculada esta em função do Patrimônio Líquido, atualizada e sua
capacidade de rotação, através da seguinte fórmula:
DFL = (10 X PL) – VA.
Onde:
DFL = disponibilidade financeira líquida

PL =

patrimônio líquido

VA =

somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em
andamento ou a iniciar junto aos órgãos da
Administração Pública.

8.1.4.11. A DFL deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial da obra, sob pena de
inabilitação.
8.1.5.

DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art.
27, inciso V, da Lei 8.666/93), conforme modelo constante do Anexo V.
b) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme
Anexo VII.
c) Alvará de Funcionamento, em plena validade, emitida pelo órgão municipal, de conformidade
com objeto contratual e compatível com o objeto desta licitação.
d) Certidão Negativa de Débito junto ao Ministério do Meio Ambiente (IBAMA);
e) Apresentação ao final dos documentos de habilitação de termo de encerramento, declarando,
obrigatoriamente, o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do
conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto dos serviços em licitação com a
indicação dos elementos cadastrais (item não inabilitatório);
f) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura de CACHOEIRA,
devidamente atualizado, conforme o § 1º do Art. 36 da Lei 8.666/93, em sua atual redação,
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substituirá os documentos enumerados no item 8.1.2, deste edital, condicionado à verificação da
validade dos documentos cadastrais e certidões no Sistema de Cadastro de Fornecedores
da Prefeitura, como também, nos sites respectivos.
g) Apresentação ao final dos documentos de habilitação de termo de encerramento, declarando,
obrigatoriamente, o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do
conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto dos serviços em licitação com a
indicação dos elementos cadastrais (item não inabilitatório);
9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"
9.1.
A PROPOSTA DE PREÇOS que deverá conter a razão social da empresa e ser
apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante
legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo
de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo
conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto dos
serviços em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, contendo os elementos a seguir
relacionados: A Proposta de Preços, assinada por seu representante legal e engenheiro
responsável técnico pela sua elaboração, e apresentada na forma estabelecida abaixo:
a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração por
instrumento público) bem como engenheiro responsável por sua elaboração, sob pena de
desclassificação da mesma, em papel timbrado, identificando a obra e o preço unitário e global dos
anexos para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais.
b) Planilha de "Preços Unitários e Global", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo
os campos destinados aos preços Unitários propostos escritos em algarismos arábicos, e
calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço Unitário para cada
tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMC. Caso contrário, a
Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser
observado o parágrafo § 3o do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
c) apresentação da composição de preço de todos os serviços com estipulação do BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas) bem como apresentar o percentual adotado;
d) apresentar a tabela de calculo final do BDI.
9.2.
A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”) será elaborada, em Reais, considerandose que os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço unitário.
9.3.
No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e
considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as
despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e desmobilizações; limpeza ao
longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas,
veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivas,
combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e
sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e
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quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais
ao cumprimento do Objeto desta licitação.
9.3.1. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou
má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços Unitários e
globais propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles
correspondem.
9.4.

As regras para cotação do preço global são as seguintes:

9.4.1. O preço Unitário e global a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes às
quantidades fornecidas, será cotado em Reais.
9.5.
A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá
determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais
como:
9.5.1. Erro de multiplicação do valor Unitário, pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço Unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço Unitário e as quantidades
previstas, alterando-se o valor final.
9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.
9.6. A CPL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos
quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem
os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar
da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE.
9.7. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e
da aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não
indicação no conjunto de composições de custos Unitários de qualquer insumo ou componente
necessário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo
está diluído pelos demais itens componentes dos custos Unitários, itens estes julgados necessários
e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.
9.8. Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os
documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha
separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está
ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de
preços.
9.9. Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido
em outro, será considerado especificado e válido.
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9.10. Para efeito de contratação prevalecerá o menor preço global e o mesmo corresponderá ao
valor total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações
fornecidas pela PMC, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do
local das obras, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com
fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se
obrigado o licitante a executar a obra pelo preço ofertado.
9.11. Os valores propostos pela CONTRATADA deverão incluir os ônus e obrigações
correspondentes a legislação tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os
decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A CONTRATADA
responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em
virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores;
9.12. Apresentar declaração de que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas
relativas aos custos provenientes da prestação de serviços, taxas, impostos e demais encargos
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução
completa do contrato, sob pena de desclassificação;
9.13. Apresentar declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas
diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução dos serviços objeto
deste edital, inclusive mão-de-obra, matérias, maquinas e equipamentos necessários, tributos,
impostos, os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, as despesas indiretas e a bonificação
sob pena de desclassificação
10.

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.2.
Na sessão pública, serão recebidos os envelopes “A” e “B” de todas as LICITANTES e
poderão ser abertos os envelopes “A”, ficando a documentação deles constante, disponível para
ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente credenciados, que
a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos
envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
10.3.
Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que
os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.
10.4.
Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada
ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas
habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no item 8 deste
Edital.
10.5.
Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura
dos envelopes “B” - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas,
inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à
habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes “B” PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.
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10.6.
Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será
designada data para abertura dos envelopes “B” - Proposta de Preços, observado o prazo de
recurso.
10.7.
Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as
LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a
qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em
razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
10.8.
No dia, hora e local, marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para
recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as
LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de
preços das licitantes habilitadas.
10.9.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as
disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexequível,
situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo.
10.10.
Serão consideradas inexequíveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48,
inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.
10.11.
Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem
decrescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Entende-se por empate, aquelas situações em que a proposta
apresentada pela microempresa e empresa de pequeno porte tenha sido igual ou até 10% (cinco
por cento) superior ao melhor preço.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do
menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte
considerada vencedora do certame.
PARÁGRAFO QUARTO – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de
pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta
melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o menor preço global, de
acordo com o subitem 4.1.
10.12.
No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado o sorteio público
como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei
8.666/93.
10.13.
Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de
Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
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documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a
tal situação.
10.14.
É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a
instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
11.

DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1.
Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, o
Prefeito do Município de CACHOEIRA/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora.
12.

DOS RECURSOS

12.1.
Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por
escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua
Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000, no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da
intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à
PROJU, por intermédio da CPL. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo email licitacaocachoeira2021@gmail.com, por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Ana
Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000.
12.2.
Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de Administração,
autoridade competente para o julgamento do recurso.
12.3.
Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou
contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.
12.4.
A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento
das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato Unilateral e
escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos
de habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os
prepostos de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá
ser feita por comunicação direta aos interessados.
13. DO CONTRATO
13.1.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRA, após a
homologação do certame e adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura
do Contrato no prazo de até 10 (dez) dias, prorrogáveis, por igual período, a critério da PMC.
13.2.
Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE de CACHOEIRA, sem prejuízo da
aplicação das sanções administrativas à faltosa, convocar as LICITANTES remanescentes
habilitadas e que tiverem tido suas propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de
classificação.
13.3.
São da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, os ônus e obrigações
correspondentes às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos,
dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias, que correrão por sua exclusiva conta. A
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CONTRATADA responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar
a terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.
13.4.
A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, devendo a CONTRATADA submeterem-se a todas as medidas,
processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções
e testes executados ou atestados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações, no que se refere ao
cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades
legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços
executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas
pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
13.5.
Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo,
com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das
respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de
prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou
apresentadas intempestivamente.
13.6. A CONTRATADA se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços
executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.
14. DAS MEDIÇÕES
14.1.
As medições dos serviços obedecerão aos serviços, efetivamente prestados, conforme,
anuência da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.
14.2.
A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, será acordado, a renovação de prazo, (conforme, a necessidade), atendido
o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.
14.3.
Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão
de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.
14.4.
A CONTRATADA obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha
Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão
Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços Unitários e globais
compostos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, observados o
disposto no item 9.3 deste Edital.
14.5.
Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não
discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotações fornecidas, ou em suas eventuais alterações
no curso do Contrato.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
122 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
14.6.
Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.
14.7.
A medição final corresponderá a no mínimo 5 % (cinco por cento) do valor atualizado do
Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.
15. GARANTIAS DE EXECUÇÃO
15.1. A CONTRATADA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange aos
serviços constantes deste Edital, se obriga a apresentar, na assinatura do instrumento contratual,
garantia de execução, complementação da caução em garantia feita na licitação, de forma a atingir
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, até a aceitação
definitiva dos serviços. Quando o Contrato for reajustado ou alterado, a garantia será reajustada na
mesma proporção.
15.2.
A garantia das obrigações contratuais no valor acima descrito poderá ser apresentada
nas modalidades abaixo relacionadas:
a)
caução em dinheiro (Caixa Econômica Federal, Agência 0067, Operação: 006,
C/C: 00027-7). Em caso de depósito em cheque, somente, será aceito desde que a
compensação seja realizada até a data de assinatura do instrumento convocatório;
b)
c)

seguro garantia;
fiança bancária.

16. RESCISÃO CONTRATUAL
16.1.
Este contrato poderá ser rescindido Unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o
devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas
seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui
estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das “ordens de serviços”;
c) Superveniência

de

incapacidade

financeira

da

contratada

devidamente

comprovada;
d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada,
requeridas ou decretadas;
e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia
e escrita autorização do contratante.
16.2. Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.
16.3. Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados
nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.
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17.

FORMA DE PAGAMENTO

17.1
Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições e seus ajustes,
previstos no item 14.1 deste Edital, devendo o pagamento, ser liberado após o aceite definitivo de
todos os serviços.
17.1.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota
Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da
fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item
17.3.
17.1.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
17.2.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajuste de preço.
17.3
O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido
acima. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o
caso.
1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 04 (quatro) vias;
3. Resumo de medição, em 04 (quatro) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
5. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês
anterior ao da medição dos serviços;
6. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida
pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira medição ou quando houver
alteração do profissional responsável ou mediante execução dos serviços);
7. Certidões de regularidades com o FGTS, INSS, Tributos – Estadual Federal e
Municipal - e Dívida Trabalhista, sob pena de não pagamento.
17.4
O descumprimento do item 17.3 acarretará a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
18. DAS PENALIDADES
18.1.

A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:

I – Advertência;
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II – multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20% (vinte
por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou
na Cláusula Décima Primeira do Contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
18.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.
18.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
18.1.3. A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência exclusiva do Prefeito
Municipal de CACHOEIRA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
18.2.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de
mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo
da possibilidade de rescisão Unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras
sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.
19.

DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1.
A CONTRATADA executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita
obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
19.2.
Os Serviços do objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E MEIO AMBIENTE /PREFEITURA e/ou seu preposto, na seguinte forma:
19.2.1. A FISCALIZAÇÃO designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO
AMBIENTE/PREFEITURA anotará em livro diário de serviços, as ocorrências relativas à execução
do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para
adoção das medidas cabíveis.
19.2.2. A CONTRATADA deverá manter, no local serviço, preposto aceito pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, para prover o que disser respeito a regular execução
do Contrato.
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19.3.

Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

19.3.1. Provisoriamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E MEIO AMBIENTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias
da comunicação escrita da CONTRATADA, atendendo o estipulado no item 13.6;
19.3.2. Definitivamente, por Comissão designada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E MEIO AMBIENTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias
do recebimento provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item seguinte.
19.4.
A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e
serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos
empregados.
19.5.
O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita
execução do Contrato.
19.6.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE poderá estabelecer os
procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento
satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como
os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que
considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela
PMC, deverá contar com a mais ampla colaboração da CONTRATADA.
19.7.
A CONTRATADA deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que
seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E MEIO AMBIENTE.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

20.1. O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante
justificativa e autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato
deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
20.1.1 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão
efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo
Federal.
20.1.2 Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço
proposto.
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20.1.3 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste,
acompanhado de requerimento.
20.2. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos
envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através do da Comissão
de Licitação, no seguinte endereço:
RUA ANA NERY, N°27 (CENTRO HISTÓRICO) | CEP 44300-000 OU NA FORMA ELETRÔNICA,
PELO E-MAIL: licitacaocachoeira2021@gmail.com
20.3.
Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 8:00 às 12:00 horas, no
endereço especificado no subitem anterior.
20.4.
Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado
ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de
Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora
prevista.
20.5.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

20.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade
do CONTRATADO, os materiais que por ventura venham a ser importados por não terem
similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial
e desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta.
20.7. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
20.8. Unilateralmente pela PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE:
a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital ou por comum acordo
entre as partes:
I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
II. Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a
correspondente contraprestação da execução das obras;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuição da PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE para a justa
remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
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contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
I. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta
alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços Unitários e globais para obras ou
serviços, esse serão fixado como “PREÇOS NOVOS”, mediante negociação entre as partes,
respeitada os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.
IV. No caso de supressão de obras, se o CONTRATADO já houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMC pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere
substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.
VI. Em havendo alteração Unilateral do contrato e aumente os encargos do contrato, a PMC deverá
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
VII. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
20.9. O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de emissão da Ordem
de Serviços pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O contratado obriga-se a promover a
Anotação de Responsabilidade Técnica do Contrato, no CREA com jurisdição do local dos serviços
(Art. 10 da Lei 6.496/77 de 7/12/1977), conforme a necessidade do serviço a ser executado.
20.10. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de 12
(doze) meses contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
20.11. A impugnação perante PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
dos termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam, deverá se
efetivar até o quinto dia útil que anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do
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direito de impugná-lo posteriormente. Tal impugnação deverá ser formalizada por escrito ao
responsável pela PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, através da
Comissão de Licitação da PMC, onde será processada, não sendo aceita sua interposição via facsímile, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico.
20.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
20.13. A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício
entre o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.
21. DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da Comarca do Município de CACHOEIRA/BA, para solução de quaisquer
pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.2.

São os seguintes, os Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo I: Proposta de Preços, planilhas, projetos básicos e memorial descritivo;
Anexo II: Minuta do Contrato;
Anexo III: Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV:

Modelo (relação dos serviços executados pelo responsável técnico do licitante);

Anexo V Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal;
Anexo VI: Modelo de Atestado de Visita ao Local dos serviços;
Anexo VII:
Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar
com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta
ou indireta;
Anexo VIII:

Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato.

CACHOEIRA - Bahia, 02 de junho de 2022.

POLIANA ALMEIDA MOURA
Presidente da Comissão de Licitações
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
TERMO DE REFERÊNCIA
A Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, após autuar sob o n° 137/2021, o
processo Administrativo, referente ao CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 002/2022, autorizado pela
Prefeita Municipal, a Exma. Sra. Eliana Gonzaga, solicitando a contratação descrita na Planilha
abaixo (Planilha Descritiva e Estimada), vem através deste Termo de Referência, criar condições
favoráveis para executar tal contratação.
1. OBJETO / JUSTIFICATIVA:
1.1. O presente Processo Licitatório tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA,
conforme condições e especificações constantes no Edital.
1.2. Justificativa para realização da despesa:
Cachoeira é uma cidade que tem um vasto território rural, onde toda essa pavimentação é
composta de estradas viciais.
Considerando que as estradas vicinais deste Município não vinha tendo manutenções por parte do
antigo gestor, tendo em vista que esta administração, não encontrou contrato vigente e neste
momento encontra-se sem contrato para este objeto, considerando que estas estradas são
bastante utilizadas pela população de Cachoeira que residem na zona rural e precisam ir para sede
e vice versa, considerando que este município não dispõe de todas as máquinas necessárias, com
operador/motorista, nem engenheiros técnicos para serem utilizadas na manutenção das estradas
vicinais deste município,
Considerando que ações causadas pela força da natureza, impactam muito no desgaste das
estradas e suas más condições resulta na dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada
pela má qualidade do piso natural que dependendo do período do ano se torna intransitável como
acúmulo de água, buracos e o crescimento de vegetação rasteira, justificam assim a manutenção
dessas áreas degradadas.
Outro motivo é melhorar a infra-instrutora da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida
para a população, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local, visto
que os produtores rurais precisam transportar suas mercadorias para venda da sede da cidade e
em outras cidades.
Diante do exposto, e tendo em vista que não se faz necessários projetos/plantas visto ser o objeto
apenas de manutenção/recuperação, faz-se necessária a contratação de empresa especializada
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA.
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1.3. Justificativa dos elementos técnicos exigidos.
I. Os elementos o serviço se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições técnicas e de
qualidade exigidas, e, ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos.
II. A contratação de empresa para fornecimento do objeto se faz necessário, ao Município de
Cachoeira para manutenção das estradas desta administração, a fim de cumprirmos com os
trabalhos designados a este Setor.
Adjudicação

Menor preço GLOBAL.

Vigência
Contrato

do

Forma
Execução

de

12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.
Natureza continua.

Prazo de Execução

Conforme a ordem de serviços expedidas pelo setor de engenharia.

Forma
Pagamento

Pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, até o décimo dia do
mês, em deposito em conta Bancária da Contratada, de acordo com o
quantitativo efetivamente executado e atestado por servidor designado.

de

Órgão/Repartição
interessada e setor

Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Este termo de referência foi elaborado tomando por base, a Solicitação de
Despesa e seus anexos, encaminhado pela(s) Unidade(s) Solicitante(s),
acima relacionado.

Fonte

3 – Do Fornecimento/Execução do objeto
3.1. Todos os materiais que serão utilizados deverão atender ao disposto na legislação quanto a
sua obrigatoriedade para fins comerciais, de registro, de transporte, de armazenamento e de
fabricação, junto aos órgãos de controle reguladores, pertinente a sua peculiaridade, como por
exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Anvisa, Detran, INEMA e outros conforme a legislação vigente
para cada equipamento.
3.2. A proponente vencedora é responsável pela qualidade técnica e de segurança dos serviços
executados.
3.3. Local da execução: Os serviços serão realizados no município de Cachoeira, nas
estradas vicinais conforme localidades a seguir.

Item
1
2

Regiões da zona rural
Baixa Grande
Caibongo
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tombo
Calolé
Imbiara de B
Palmeira
Eng. Praia
Eng. Ponte
Caonge
Calembá
Dend
Opalma / engenho da Cruz /Mutrecho acutinga
Alto do Camêlo
Eng. Novo
Aviação
Brasilia
Tabuleiro
Granja
Imbiara dCima
Guaíba
Brejo
Sitio S. Antonio
Fim de Linha
Moinho
Terra vermelha
Fazenda Bastos
Quebra Bunda
Vitoria de B.
Maria Preta
Murutuba
Laranjeira
L. Pe Inácio
Pinguela
Alves
Marassain
Capianga
Caraconha
Tupim
Tibirí
Saco
Ponto Certo
Capoeiruçu
Faleira
L.Encantada
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45
46
47
48
49
50

Boa Vista
Tupim Calado
Belém
Limoeiro
Alecrim
Formiga

3.4. O custo estimado foi apurado a partir das planilhas ORSE e SINAPI IBGE - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, elaborado pelo setor de
Engenharia da Prefeitura, constante no processo interno administrativo.
3.5. Para execução do objeto proceder-se-á da seguinte forma:
a) Após assinar a ordem de serviços estará apto a iniciar os serviços contratos;
b) A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da
assinatura deste contrato e concluí-los em até 12 (doze) meses.
c) Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste
contrato podendo ser prorrogado conforme disposto no art 57, inciso II da Lei 8.666/93;
d) Os prazos de poderão ser prorrogados, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra
qualquer motivo de força maior.
4 – ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
4.1. Quanto ao modelo:
4.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes neste Edital, em consonância com o modelo da Planilha de Quantitativos e Proposta de
Preços, expressando os valores em moeda nacional – Reais e centavos, em duas casas
decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
4.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
4.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas
necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e
contribuições sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo
o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
5 - DO PREPOSTO
5.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de
vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
5.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome
completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
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5.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se
à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado
para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos
pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.
5.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões faturas relacionado aos serviços
prestados.
6 - DO PREÇO
6.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais e insumos será o preço
ofertado na proposta vencedora.
6.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
6.3. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para
análise e negociação a Prefeitura Municipal.
7 - UNIDADE FISCALIZADORA
7.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Solicitante, por servidor
especificamente designado para este fim.
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MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA.
1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado para fins de especificação dos serviços a serem
realizados para a execução da manutenção e recuperação das estradas vicinais do interior do
Município de Cachoeira.
Os serviços a serem executados estão especificados na planilha orçamentária, indicando os locais e a
distância entre eles, foi utilizada uma largura média das estradas de 6 metros.
O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na
interpretação

dos

detalhes

construtivos

e

das

recomendações

constantes

das

presentes

especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.

2.

DISPOSIÇÕES GERIAS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa
obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas
Brasileiras.
Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular
no local.
Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinário e
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.
Qualquer duvida na especificação durante a obra, consultar um profissional habilitado da
CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de
qualidade.
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3.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada uma placas com área de 6 m², em local determinado pela contratante.

4.

DRENAGEM

Para o serviço de drenagem, serão feitas aberturas de valas em locais especificos e recuperação dos
taludes para o escoamento da água pluvial, evitando a erosão da faixa de rolagem.

5.

LIMPEZA DE JAZIDA

5.1.

LIMPEZA DA CAMADA VEJETAL

A execução compreenderá na execução de desmatamento, destocamento de árvores com
diâmetro inferior a 15 cm e na limpeza superficial da camada vegetal existente na área de extração do
material de jazida.

5.2.

EXPUGO DE JAZIDA

A execução compreenderá na retirada da camada inicial da jazida com espessura média de 10
cm

6.

TERRAPLENAGEM:

Regularização - operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
O material laterítico a ser usado no revestimento na melhoria das vias, será de primeira qualidade,
escavado com trator de esteira, cujo material para o revestimento será na espessura de variação em
(10 a 20) cm, obedecendo as marcações topográficas do greide e off-set nos bordos transversais dos
locais indicados

6.1.1.

CONDIÇÕES GERAIS A regularização será executada prévia e isoladamente da construção de

outra camada do pavimento.

6.1.2.

Os cortes e aterros, além de 20 cm máximos, serão executados de acordo com as
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especificações de terraplenagem.

6.1.3.

Deverá ser feito o valetamento das margens utilizando a lamina da motoniveladora, para melhor

escoamento das aguas pluviais

6.1.4.

Não será permitida a execução dos serviços destas Especificações em dias de chuva.

6.2.
6.2.1.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os materiais empregados na regularização do sub-leito deverão ser provenientes de

ocorrências de materiais indicados e apresentar as seguintes características:

6.2.1.1.

Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas);

6.2.1.2.

Índice Suporte Califórnia – ISC - , igual ou maior aos indicados no projeto, e Expansão

2 %.

6.2.2.

Execução

6.2.2.1.

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da via serão

removidos.

7.

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

7.1.1.

Após a execução de cortes, aterros e adição de material necessário para

atingir o greide de projeto, procede-se a escarificação geral na profundidade de 20 cm e acabamento.

7.1.1.1.

No caso de cortes em rocha a regularização deverá ser executada de

acordo com o projeto específico de cada caso.

7.1.1.2.

Após o processo de regularização é feita a adição e o espalhamento do

material especificado com camada de 15 cm de espessura. faixa de rolagem.

7.1.1.3.

Em seguida o material deverá ser umidificado e compactado até atingir

as condições ideais. O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100% em relação à massa
específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário.

7.1.1.4.

Na camada final compactada, depois de concluídos os serviços referidos

nos subitens anteriores, admitir-se-á uma variação de mais ou menos 2,00cm. A seção transversal
acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00cm, no mínimo, para propiciar a drenagem de
águas pluviais.
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8.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitação.
a)

Não devem ser motivos de medição em separado:

mão-de-obra, materiais ;
b)

Os serviços de escavação e estabilização devem ser medidos em

metros cúbicos
c)

Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos

indicados no projeto;
d)

O transporte de materiais efetivamente aplicado deve ser medido com

base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço;
e)

O pagamento será efetuado após aceitação e a medição dos serviços

executados, com base nos preços unitários contratuais, os quais representam a compensação integral
para todas as operações necessárias a completa execução dos serviços.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKY3N0Y4QTC2M0NFMZNCMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
138 - Ano XV - Nº 1172

Cachoeira

Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
Obra

Bancos

B.D.I.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO INTERIOR DO MUNICIPIO
DE CACHOEIRA - BA

SINAPI - 03/2022 - Bahia
SICRO3 - 01/2022 - Bahia
ORSE - 02/2022 - Sergipe

24,23%

tem

Código Banco

1
1.1

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor
Unit com
BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES
51 ORSE

Total

147.198,92

Placa de obra em chapa aço Galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

m²

6

374,52

465,26

2.791,56

21.221,00 26.362,84

52.725,68

1.2

COMP Próprio
033..

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

und

2

1.3

COMP Próprio
13.0

INSTALAÇÕES DE CAMPO E
ALOJAMENTO

mês

12

6.150,00

7.640,14

91.681,68

H

960

122,79

152,54

326.887,68
146.438,40

H

384

89,05

110,62

42.478,08

2
2.1

90778 SINAPI

2.2

00024 Próprio

2.3

90776 SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1920

32,67

40,58

77.913,60

2.4

88326 SINAPI

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

1920

25,18

31,28

60.057,60

3

ADMINISTRAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO AMBIENTAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESMATAMENTO E LIMPEZA DA
JAZIDA

3.1

9898 ORSE

3.2

98525 SINAPI

4
4.1

98525 SINAPI

4.2

101151 SINAPI

4.3

93588 SINAPI

4.4

100577 SINAPI

Expurgo de jazida (consv)

58.750,00
m³

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
m²
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
TERRAPLANAGEM
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
m²
VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M)
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,
m³
INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO,
CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A
CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3)
E CAMINHÃO BASCULANTE DE
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
M3XKM
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
(BOTA FORA)
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
m²
DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

5000

7,37

9,15

45.750,00

25000

0,42

0,52

13.000,00

48400

0,42

0,52

2.033.174,40
25.168,00

31040

15,89

19,74

612.729,60

114160

2,89

3,59

409.834,40

155200

1,19

1,47

228.144,00
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AF_11/2019
4.5

95606 SINAPI

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL COM
CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

4.6

93588 SINAPI

4.7

101233 SINAPI

5
5.1

101233 SINAPI

5.2

93588 SINAPI

5.3

COMP Próprio
14.1

5.4

96388 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (JAZIDA)
REVESTIMENTO PRIMÁRIO
ESCAVAÇÃO E CARGA DE
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
(JAZIDA)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ESPALHAMENTO MECANIZADO
(COM MOTONIVELADORA 140 HP)
MATERIAL 1A. CATEGORIA
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
DRENAGEM

6
6.1

COMP Próprio
032..

6.2

83336 SINAPI

6.3

93589 SINAPI

7
7.1

SICRO3

Valetas e saídas laterais d´água
(bigodes - executadas com
motoniveladora).
ESCAVACAO MECANICA PARA
ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE
ÁREA DE EMPRÉSTIMO

m³

13968

2,22

2,75

38.412,00

M3XKM

155200

2,89

3,59

557.168,00

m³

15520

8,39

10,42

161.718,40

m³

23280

8,39

10,42

1.496.050,40
242.577,60

M3XKM

232800

2,89

3,59

835.752,00

m²

155200

0,36

0,44

68.288,00

m³

23280

12,09

15,01

349.432,80

m

4500

0,92

1,14

5.130,00

m³

2250

6,81

8,46

19.035,00

M3XKM

20825

2,48

3,08

64.141,00

88.306,00

45.253,00

Hidrossemeadura

m²

6000

3,67

4,55

27.300,00

Revestimento vegetal com mudas
RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE
DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS
E TALUDES

m²
m²

1000
21100

10,55
0,19

13,10
0,23

13.100,00
4.853,00

4413905
7.2
7.3

4400968 SICRO3
COMP Próprio
036..

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.380.024,38
815.596,02
4.195.620,40
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Planilha Orçamentária Analítica
1.2

Código Banco

Composição COMP Próprio
033..
Composição C4992 SEINFRA
Auxiliar
Composição C4993 SEINFRA
Auxiliar
Composição
Auxiliar

88297 SINAPI

Composição
Auxiliar

92140 SINAPI

Composição
Auxiliar

88283 SINAPI

Composição
Auxiliar

88284 SINAPI

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI

Descrição

Tipo

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CANT CANTEIRO DE
OBRAS
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO CONSTRUÇÃO
MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
DO CANTEIRO
DA OBRA
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM
CONSTRUÇÃO
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS DO CANTEIRO
DA OBRA
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS
DIVERSOS
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR CHOR - CUSTOS
1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 HORÁRIOS DE
CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM SEDI ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS
DIVERSOS
MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM
SEDI ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS
DIVERSOS
SERVENTE COM ENCARGOS
SEDI COMPLEMENTARES
SERVIÇOS
DIVERSOS
MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Und

Quant.

Valor Unit

Total

und

1,00000

21.221,00

21.221,00

KM

445,98630

3,68

1.641,22

KM

445,98630

3,68

1.641,22

H

149,09394

31,08

4.633,83

H

185,56193

4,20

779,36

H

149,09394

35,73

5.327,12

H

149,09394

28,36

4.228,30

H

149,09394

19,92

2.969,95

13.041,22 LS =>
5.141,84
Quant.
=>

0,00 MO com LS
=>
Valor com BDI =>

13.041,22

2,00000 Preço Total
=>

52.725,68
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1.3

Código Banco

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição COMP Próprio
13.0

INSTALAÇÕES DE CAMPO E ALOJAMENTO

mês

1,00000

6.150,00

6.150,00

Insumo

ALUGUEL DE CASA

ASTU ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS
Aluguel

mês

1,18269

5.200,00

6.150,00

COT Próprio
11

MO sem LS =>

0,00 LS =>

Valor do BDI =>

1.490,14
Quant.
=>

5.3

Código Banco

Composição COMP Próprio
14.1
Composição
Auxiliar

5932 SINAPI

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI

0,00 MO com LS
=>
Valor com BDI =>
12,00000 Preço Total
=>

0,00
7.640,14
91.681,68

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A.
CATEGORIA
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MOVT MOVIMENTO DE
TERRA
CHOR - CUSTOS
HORÁRIOS DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
SEDI SERVIÇOS
DIVERSOS
MO sem LS =>

m²

1,00000

0,36

0,36

CHP

0,00118

272,24

0,32

H

0,00237

19,92

0,04

Valor do BDI =>

0,05 LS =>
0,08

0,00 MO com LS
=>
Valor com BDI =>

0,05

Quant. 155.200,00000 Preço Total
=>
=>

68.288,00
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6
6.1

DRENAGEM
Código Banco

88.306,00

Descrição

Tipo

Composição COMP Próprio
032..

Valetas e saídas laterais d´água (bigodes executadas com motoniveladora).

Composição
SINAPI
Auxiliar
100575

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

ASTU ASSENTAMENTO
DE TUBOS E
PECAS
PAVI PAVIMENTAÇÃO

Und

Quant.

Valor Unit

Total

m

1,00000

0,92

0,92

m²

7,71429

0,12

0,92

MO sem LS =>

0,30 LS =>

Valor do BDI =>

0,22
Quant.
=>

7.3

Código Banco

0,00 MO com LS
=>
Valor com BDI =>

0,30

4.500,00000 Preço Total
=>

5.130,00

1,14

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Total

Composição COMP Próprio
036..

RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO,
EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES

PROTEÇÃO
AMBIENTAL

m²

1,00000

0,19

0,19

Insumo

I0666 SEINFRA

TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 Equipamento
(CHI)

H

0,00000

78,97

0,00

Insumo

I0779 SEINFRA

TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 Equipamento
(CHP)

H

0,00070

242,44

0,16

Insumo

I2543 SEINFRA

SERVENTE

H

0,00200

17,14

0,03

Mão de Obra
MO sem LS =>

0,03 LS =>

0,00 MO com LS
=>
Valor com BDI =>

0,03

Valor do BDI =>

0,04

Quant. 21.100,00000 Preço Total
=>
=>

4.853,00
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Total sem BDI

3.380.024,38

Total do BDI

815.596,02

Total Geral

4.195.620,40

NOTA: Demais itens ou dúvidas poderão ser observados pelos licitantes e a população em geral, no Setor de Engenharia da
Prefeitura, onde poderá ser sanada qualquer dúvida quanto à execução dos serviços ou solicitados ao setor de licitação pelo e-mail
licitacaocachoeira2021@gmail.com;
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PLANILHA DE BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de
cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

50,00%
5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

Administração Central

AC

4,67%

-

3,80%

4,01%

Seguro e Garantia

SG

0,74%

-

0,32%

0,40%

4,67%
0,74%

R

0,97%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,21%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

8,29%

-

6,64%

7,30%

8,69%

CP

3,65%

-

3,65%

ISS

2,50%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

24,23%

OK

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%,
e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de
acordo com o município)
Tributos (Contribuição
Previdenciária sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% Desoneração)
TOTAL DO BDI

1º Quartil

19,60%

Médio

3,65%

20,97%

3º Quartil

3,65%

24,23%

OK
BDI DES

20,94%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
=
(1-CP-ISS-CPRB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para , é de 50%,
com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.
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Modelo da Proposta

(Trazer dentro do Envelope 2)

Carta Proposta
DADOS DO PROCESSO:

LICITAÇÃO Nº: 0XX/2022.

ABERTURA: xx de xxxxx de 20xx.

MODALIDADE:
PÚBLICAS

FORMA DE
GLOBAL

CONCORRÊNCIA

JULGAMENTO:

Menor

Preço

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA – SETOR DE LICITAÇÕES

Prezados Senhores,
Vimos através desta apresentar proposta comercial referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
0XX/2022, conforme projeto básico.
I - O valor global pela execução dos serviços é de R$ (xxxxxxxx---) (xxxxxxxxxxxx), em anexo
segue a planilha Orçamentária Geral e individuais, devidamente recalculado.
II - O prazo de execução será conforme o Edital.
III - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.

_______________________ , ____ de _______________ de 2022.
(LOCAL E DATA)

_______________________________________________
(Empresa, Cnpj)
Carimbo
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° xxx/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviço, CONTRATANTE e CONTRATADA,
abaixo qualificadas e assinadas, tem entre si e combinadas cláusulas e condições que seguirão, as
quais mutuamente aceitam, outorgam e ratificam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o
capítulo III da Lei nº 8.666/93 e alterações, instaurado através da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
0XX/2022, homologado no dia XXXXXXXXXXXX de 2022 a saber:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa na Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000, Cachoeira, Estado da
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 13.828.397/0001-56,
neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Senhora ELIANA GONZAGA, residente e
domiciliado na xxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, portadora do RG nºxxxxxxx e inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) sob o número xxx.
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecido na Rua XXXXX, XXXXXXXXXX, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número XXXXXXXXXXXXXX, neste ato
representado pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXXXX residente e domiciliado na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXXXXXXXXX e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) sob o número XXXXXXXXXXXXXXX.
1. DO OBJETO
1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM REVESTIMENTO
PRIMÁRIO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA.
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1. O presente contrato será regido pela execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, por parte da
CONTRATADA.
2.2. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da
assinatura deste contrato e concluí-los em até 12 (doze) meses.
2.3. Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste
contrato;
2.4. Os prazos de poderão ser prorrogados, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra
qualquer motivo de força maior, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.
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2.5. Após a conclusão dos serviços, o Engenheiro do Setor de Obras da Prefeitura Municipal emitirá
um laudo de recebimento provisório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, caso em que a
CONTRATADA fica obrigada a efetuar qualquer reparo que se fizer necessário.
2.6. Após o prazo de que trata o parágrafo anterior, a obra será recebida definitivamente, caso em que
a CONTRATADA ficará responsável pelo prazo de 12 (doze) meses, se obrigando a executar as suas
expensas quaisquer reparos que se fizerem necessários.
2.7. Os serviços executados pela CONTRATADA serão em conformidade com o Projeto Básico.
3. DO VALOR
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), de acordo com os
preços consignados na proposta apresentada no Processo de Licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA
nº 0XX/2022.
3.2. O valor acima pactuado corresponderá à única e justa remuneração devida pela CONTRATANTE
à CONTRATADA, nele estando incluídos: os custos dos materiais, equipamentos, mão-de-obra,
fretes, carretos e seguros de transporte, encargos sociais, tributários e trabalhistas, que correrão por
conta exclusiva da CONTRATADA.
4. DO PAGAMENTO
4.1. O Pagamento dos serviços relativos ao objeto contratado será realizado da seguinte maneira:
4.1.1. A contratada deverá emitir o Boletim de Medição, encaminhando ao setor de engenharia da
prefeitura que irá atestar o boletim ou não.
4.1.2. O boletim de medição deverá ser apresentado à fiscalização, cuja aceitação ou não deve
acontecer em até cinco dias corridos;
4.1.3. Caso o boletim de medição seja aceito imediatamente, deverá ser emitida Nota Fiscal
correspondente, e então o pagamento deverá ser processado em até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, tendo por base a medição efetuada. Os pagamentos
não isentam a Contratada das suas responsabilidades contratuais, nem na aceitação definitiva dos
serviços, total ou parcial.
4.1.4. Os demais pagamentos serão realizados com apresentação de novos boletins de medições,
obedecendo o regulamento descrito nos itens anteriores.
4.2. O pagamento somente será realizado após verificação da situação da Contratada, referentes às
condições de habilitações exigidas na Lei Federal 8.666, de 17 de junho de 1993;
4.3. Só serão considerados na medição os serviços devidamente executados. Os serviços executados
em desacordo com as especificações técnicas, que faz parte integrante do presente contrato, não
serão atestados pela fiscalização.
4.3.1. Na hipótese de ocorrência de erro ou dúvidas nos documentos ou faturas que acompanham o
processo de pagamento, o MUNICÍPIO poderá, a seu exclusivo critério, pagar a parcela resolvida, no
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prazo contratual, ficando a parte contestada/glosada/pendente, para pagamento posterior, após a
devida solução, nessa hipótese será emitida nova fatura;
5. DO REAJUSTE.
5.1. O preço estabelecido será fixo e irreajustável.
5.1.1. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente
comprovada, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante requerimento,
devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA. Visando unicamente a manutenção do
equilíbrio econômico financeiro.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas em decorrência do objeto deste Processo correrão através da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2068/2081
Elemento de Despesa: 33.90.39
Fonte de Recurso: 00/42/24
7. DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES.
7.1. Da Contratada:
7.1.2. A CONTRATADA deverá manter preposto na obra, capaz de dá explicações a respeito dos
serviços executados, bem como resolver eventuais situações que surgir durante a execução,
respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por seus prepostos durante a execução do
contrato, quer em relação a obras, quer em relação a terceiros.
7.1.3. A CONTRATADA está ciente e concorda em cumprir a forma de execução deste contrato, da
forma como a CONTRATANTE descreve no EDITAL DE CONVOCAÇÃO referente à Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICAS 0XX/2022.
7.1.4. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos das verbas e dos encargos
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, e comerciais relacionados com o objeto deste contrato.
7.1.5. Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como
apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º
8.666/93);
7.1.6. Correrão por conta exclusiva das CONTRATADAS quaisquer indenizações por danos e/ou
prejuízos por ela ou seus prepostos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da
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execução do contrato, reservando-se à CONTRATANTE o direito de descontar o de quaisquer créditos
da CONTRATADA, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos.
7.2. Da Contratante:
7.2.1. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômicofinanceiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela
CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos, em razão de
alterações, modificações ou acréscimos necessários.
7.2.2. Á CONTRATANTE fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a
execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados.
7.2.3. Fica a CONTRATANTE isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de
infração decorrente da execução do Contrato.
7.2.4. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
7.2.5. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pela Prefeita, visando à fiscalização
da execução do contrato;
7.2.6. Providenciar a publicação resumida do contrato conforme a lei 8.666/93;
7.2.7. As obras e serviços serão fiscalizados e acompanhados pelos responsáveis técnicos da
CONTRATANTE.
8. DAS CONDIÇÕES GERAIS.
8.1. Na execução do presente contrato, a CONTRATADA ficará inteiramente vinculada aos termos de
sua proposta, bem como das condições do Edital e especificações técnicas constantes no processo
licitatório.
8.2. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante a execução do presente contrato, todas as
condições de sua habilitação e qualificação, exigidas no processo licitatório, quer em relação ao seu
quadro de profissionais habilitados, quer em relação aos equipamentos e materiais exigidos para
execução dos serviços.
8.3. Caso a CONTRATANTE seja condenada solidária ou subsidiariamente, a CONTRATADA se
obriga a reembolsá-la dos valores, custos e despesas do processo, independentemente de ação
judicial para tal recebimento.
9. DAS PENALIDADES.
9.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, desde que regularmente notificada
por escrito, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitará a proponente
vencedora às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, em especial:
9.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura Municipal rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.
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9.3 - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou da Garantia de Execução
do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.4 - Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, sujeita-se a Contratada às
seguintes penalidades previstas nos art. 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a critério da
Administração:
I – Multa de 2% (dois por cento) do valor da etapa dos serviços, quando do primeiro atraso
em quaisquer das etapas dos serviços, valor que será descontado dos pagamentos das
etapas eventualmente devidas;
II – Multa de 5% (cinco por cento) do valor da etapa dos serviços, quando do segundo
atraso em quaisquer das etapas dos serviços, valor que será descontado dos pagamentos
das etapas eventualmente devidas;
III – Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, quando do terceiro atraso em
quaisquer das etapas dos serviços, cumulado a pena de rescisão contratual.
IV – Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato e rescisão contratual, pela
inexecução total ou parcial do contrato, tendo como embasamento os motivos elencados no
artigo 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, podendo ser determinada por ato unilateral e
escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, conforme
previsão do artigo 79 da mesma lei; ou ainda, no caso de recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, caracterizando o descumprimento total da obrigação
assumida, nos termos do art. 81 da Lei 8.666/93.
V – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
VI – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até‚ que seja promovida a
reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
a contratada pela sua diferença, que será descontada pela Prefeitura Municipal de CACHOEIRA dos
pagamentos eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.
9.6 - As multas previstas poderão ser aplicadas cumulativamente às penalidades de suspensão e
declaração de inidoneidade, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.7 - O material utilizado e a prestação de serviços necessários à execução dos serviços que não
estejam rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste edital, no projeto apresentado
e na proposta, caracterizam a inexecução da obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso não
corrija a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis, às penalidades arroladas no subitem 9.4, IV,
deste instrumento convocatório.
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9.8 - Sempre que não houver prejuízos concretos para a Prefeitura, as penalidades impostas poderão
ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da Administração.
9.9 - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
9.10 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal.
9.11 - Nos termos do disposto no § 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte que descumprirem o disposto nos art. 42 e 43 da referida lei, poderão
sofrer as sanções previstas no art. 81 da Lei Federal de Licitações.
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente
contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público,
conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, sem que assista a
CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.
10.2. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos
gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
10.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.
11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A Fiscalização, Acompanhamento e Gestão deste contrato será executado conforme preposto,
devidamente designada pela a autoridade competente, para o fiel cumprimento dos seus efeitos de
direito.
12. DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. Para garantia das obrigações contratuais a CONTRATADA depositou, conforme previsto no
Edital, a importância de R$ _______ (________), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor global
do presente instrumento, sob forma ______________ (dinheiro, título, seguro-garantia ou fiança
bancária).
12.2. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de
Execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos
termos e condições originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.
12.3. A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
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13. DO FORO.
13.1. Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de CACHOEIRA - Bahia, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por terem assim ajustado, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos
CACHOEIRA, XXXXXX de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA.

___________________________
ELIANA GONZAGA
Prefeita

____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

1- _________________________

2- ________________________
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CACHOEIRA/BA, __ de _____________ de 2022

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CACHOEIRA – Bahia – Brasil

..................................................... (empresa), estabelecida à .....................................,
nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) ............................. (qualificação),
ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação,
notadamente no procedimento Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 002/2022,
podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de
recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste
mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)
(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante
credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do
presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo
com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, e firmada em original por seu
representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o mesmo deverá ser traduzido
para o idioma português.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

A N E X O IV
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2022
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SIMILARES EXECUTADOS
(MODELO)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º
Nome do Responsável da empresa licitante:
Registro no CREA n.º:
Serviços Relevantes

Unid.

Quant.

Contratante

Data
do
Contrato

OBS.: Anexar cópias dos atestados e respectivas certidões de acervo técnico
expedidas pelo CREA-BA.

_________________________________________
Assinatura
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
002/2022, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas
atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII,
observando a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e de
qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos”. Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a
esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o
caso, sem prejuízo da rescisão Unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA: ........./........./.............

RAZÃO
SOCIAL
LICITANTE:............................................................................

DO

________________________________________________________
ASSINATURA E NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DO
LICITANTE
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ANEXO VI

ANEXO VI: MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS (CASO
NECESSÁRIO)
À
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

Declaramos para cumprimento do item 8.1.3, k do Edital referente ao procedimento
licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA no 002/2022, que compareceu ao local dos serviços
descritos no Edital de Licitação, a empresa ______________________________, CNPJ:
______________________, representada pelo Sr. ____________, responsável técnico,
CREA Nº ________, estando tal empresa ciente das condições necessárias à execução dos
Serviços deste Edital.

________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável técnico da empresa

________________________________________________________
Nome e assinatura do representante da prefeitura

CACHOEIRA/BA, __ de _____________ de 2022
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR
OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar
com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,
direta ou indireta.

________________, ______, de_______________de_________
Local e Data

__________________________________________________
Licitante Interessado
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO
CONTRATO

Dados da empresa
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Dados do representante para assinatura do contrato

Nome:
Qualificação:
CPF:
RG:
Vinculo:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022

O Município de Cachoeira - BA através da Pregoeira Municipal, nomeada pelo Decreto nº
136/2021, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022, cujo o objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE,
SOLÍDO OU QUÍMICO, DOS GRUPOS “A”, “B” E “E” DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA/BA.,
tipo menor preço por lote. Após julgamento da proposta, análise documental, informa aos
interessados, que sagrou-se vencedora do lote 01 a empresa RETEC TECNOLOGIA EM
RESIDUOS EIRELI., inscrita no CNPJ Nº 02.524.491/0001-03, com valor total para o lote 01
de R$ 75.840,00 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais)., validade 12 (doze) meses,
conforme Ata de Registro dos atos, anexa aos autos do processo. Cachoeira - BA, 02 de junho
de 2022. Débora de Souza Duarte – Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
A Prefeita do Município de Cachoeira – BA, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e
HOMOLOGA o resultado de julgamento de proposta de preços, proferido pela Pregoeira e
equipe de apoio, à empresa RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI., inscrita no CNPJ
Nº 02.524.491/0001-03, com valor total para o lote 01 de R$ 75.840,00 (setenta e cinco mil,
oitocentos e quarenta reais)., validade 12 (doze), Processo Administrativo nº 084/2022.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, SOLÍDO OU QUÍMICO,
DOS GRUPOS “A”, “B” E “E” DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA/BA., tipo menor preço por
lote. Dotações: conforme Orçamento Municipal e artigo 9º, § 4°do Decreto Municipal Nº
069/2018. Cachoeira - Bahia, 02 de junho de 2022. Eliana Gonzaga de Jesus, Prefeita Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 022/2022

O Município de Cachoeira - BA através da Pregoeira Municipal, nomeada pelo Decreto nº
136/2021, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO - RP N° 022/2022, cujo o
objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONFECÇÃO E
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS NO INTUITO DE IDENTIFICAR E
PADRONIZAR O SERVIDOR MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço por lote. Após
julgamento da proposta, análise documental, informa aos interessados, que sagrou-se
vencedora do lote 01 e 03, a empresa FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.,
inscrita no CNPJ Nº 18.111.373/0001-03, com valor total para o lote 01 de R$ 253.800,00 (
duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais) e para o lote 03 de R$ 78.990,00 ( setenta e
oito mil e novecentos e noventa reais) e vencedora do lote 02 a empresa NY - WORK
UNIFORMES LTDA., inscrita no CNPJ Nº 43.257.413/0001-69, com valor total para o lote 02
de R$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos reais)., validade 12 (doze) meses, conforme Ata de
Registro dos atos, anexa aos autos do processo. Cachoeira - BA, 02 de junho de 2022. Débora
de Souza Duarte – Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 022/2022
A Prefeita do Município de Cachoeira – BA, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e
HOMOLOGA o resultado de julgamento de proposta de preços, proferido pela Pregoeira e
equipe de apoio, à empresa FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP., inscrita no
CNPJ Nº 18.111.373/0001-03, com valor total para o lote 01 de R$ 253.800,00 ( duzentos e
cinquenta e três mil e oitocentos reais) e para o lote 03 de R$ 78.990,00 ( setenta e oito mil e
novecentos e noventa reais) e a empresa NY - WORK UNIFORMES LTDA., inscrita no CNPJ
Nº 43.257.413/0001-69, com valor total para o lote 02 de R$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos
reais)., validade 12 (doze), Processo Administrativo nº 058/2022. Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO RP Nº 022/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS NO INTUITO DE
IDENTIFICAR E PADRONIZAR O SERVIDOR MUNICIPAL DE ACORDO COM AS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor
preço por lote. Dotações: conforme Orçamento Municipal e artigo 9º, § 4°do Decreto Municipal
Nº 069/2018. Cachoeira - Bahia, 02 de junho de 2022. Eliana Gonzaga de Jesus, Prefeita
Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022

O Município de Cachoeira - BA através da Pregoeira Municipal, nomeada pelo Decreto nº
136/2021, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022, cujo o objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
ATENDER AO SÃO JOÃO 2022, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor
preço por lote. Após julgamento da proposta, análise documental, informa aos interessados,
que sagrou-se vencedora do lote 02 ao 05 a empresa SUCESSO MONTADORA DE
ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 12.094.429/0001-74,
com valor total para o lote 02 de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais); total
para o lote 03 de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); total para o lote 04 de R$
86.000,00 (oitenta e seis mil reais); total para o lote 05 de R$ 117.650,00 (cento de dezessete
mil seiscentos e cinquenta reais)., validade 12 (doze) meses, conforme Ata de Registro dos
atos, anexa aos autos do processo. Cachoeira - BA, 02 de junho de 2022. Débora de Souza
Duarte – Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
A Prefeita do Município de Cachoeira – BA, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e
HOMOLOGA o resultado de julgamento de proposta de preços, proferido pela Pregoeira e
equipe de apoio, à empresa SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS
ARTISTICOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 12.094.429/0001-74, com valor total para o lote 02
de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais); total para o lote 03 de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais); total para o lote 04 de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais); total
para o lote 05 de R$ 117.650,00 (cento de dezessete mil seiscentos e cinquenta reais)., validade
12 (doze), Processo Administrativo nº 113/2022. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
023/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ATENDER AO SÃO JOÃO 2022, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA –
BAHIA., tipo menor preço por lote. Dotações: conforme Orçamento Municipal e artigo 9º, § 4°do
Decreto Municipal Nº 069/2018. Cachoeira - Bahia, 02 de junho de 2022. Eliana Gonzaga de
Jesus, Prefeita Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022

O Município de Cachoeira - BA através da Pregoeira Municipal, nomeada pelo Decreto nº
136/2021, torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022, cujo o objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço por lote. Após
julgamento da proposta, análise documental, informa aos interessados, que sagrou-se
vencedora do lote 01 a empresa NEIDSON BRANDAO REIS., inscrita no CNPJ Nº
08.017.862/0001-39, com valor total para o lote 01 de R$ 82.980,00 (oitenta e dois mil,
novecentos e oitenta reais)., validade 12 (doze) meses, conforme Ata de Registro dos atos,
anexa aos autos do processo. Cachoeira - BA, 02 de junho de 2022. Débora de Souza Duarte
– Pregoeira Oficial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CNPJ nº 13.828.397/0001-56
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
A Prefeita do Município de Cachoeira – BA, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e
HOMOLOGA o resultado de julgamento de proposta de preços, proferido pela Pregoeira e
equipe de apoio, à empresa NEIDSON BRANDAO REIS., inscrita no CNPJ Nº
08.017.862/0001-39, com valor total para o lote 01 de R$ 82.980,00 (oitenta e dois mil,
novecentos e oitenta reais)., validade 12 (doze), Processo Administrativo nº 115/2022.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E
CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRA – BAHIA., tipo menor preço por lote. Dotações: conforme Orçamento Municipal
e artigo 9º, § 4°do Decreto Municipal Nº 069/2018. Cachoeira - Bahia, 02 de junho de 2022.
Eliana Gonzaga de Jesus, Prefeita Municipal.
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